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ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ Δπξσπατθή αγνξά λσπψλ ιαραληθψλ γίλεηαη θαζεκεξηλά φιν θαη πην απαηηεηηθή
ζε λέα πξντφληα. Ζ θεξαζνηνκάηα θαη ε κηθξφθαξπε ηνκάηα ηαμηλνκνχληαη ζε μερσξηζηέο
θαηεγνξίεο εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ βάξνπο ηνπο θαη νη θαηαλαισηέο ηηο ζπλδένπλ
κε εμαηξεηηθή πθή, εκθάληζε θαη γεχζε.
ηελ Διιάδα, παξά ηελ απμαλφκελε δήηεζε θεξαζνηνκάηαο, ε εγρψξηα παξαγσγή
είλαη αζήκαληε, ελψ ζπνξαδηθέο πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο ηεο θαιιηέξγεηαο δελ απέδσζαλ
εμαηηίαο ηδηαηηεξνηήησλ ζηε δηαρείξηζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο κηθξφθαξπεο
ηνκάηαο πεξηνξίδεηαη ζε κεξηθά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (αληνξίλε, Υίνο θ.ά.), φπνπ
εθαξκφδεηαη άλπδξε θαιιηέξγεηα παιηψλ εγρψξησλ πνηθηιηψλ. Σφζν ην ηνκαηάθη
αληνξίλεο φζν θαη ηεο Υίνπ (λσπά ή κεηαπνηεκέλα) απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία
ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο θαη θαζνξίδνπλ καδί κε άιια παξαδνζηαθά πξντφληα ηε
γαζηξνλνκηθή ηαπηφηεηα ησλ Διιεληθψλ λεζηψλ.
Χζηφζν, ε πςειή δήηεζή ηνπο ειάρηζηα θαιχπηεηαη απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή.
ηελ παξνχζα πεηξακαηηθή εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο
ησλ κηθξφθαξπσλ πνηθηιηψλ ηνκάηαο αληνξίλεο θαη Υίνπ (ηχπνπ cherry) ζε δηαθνξεηηθέο
ζπλζήθεο θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή θαη ζπγθεθξηκέλα, ζε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ζε
ειαθξφπεηξα, ζηελ Καιακάηα (Σ.Δ.Η. Καιακάηαο). Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή
αμηνιφγεζε γεγελψλ Διιεληθψλ πνηθηιηψλ Υίνπ θαη αληνξίλεο.

ΔΗΑΓΧΓΖ

ΣΟΜΑΣΑ (Lycopersiconesculentum)
Οηθνγέλεηα: Solanaceae

Ζ ηνκάηα είλαη έλα απφ ηα 8-10 πνιχ ζπγγεληθά είδε ηνπ γέλνπο Lycopersicon, ην
νπνίν μερσξίδεη απφ ην πνιχ ζπγγεληθφ είδνο ηνπ γέλνπο Solanum (πηζαλφο πξφγνλνο),
απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά δηάξξεμεο ησλ αλζήξσλ θαη απειεπζέξσζεο ηεο γχξεο. Σα
πεξηζζφηεξα είδε ηνπ γέλνπο Lycopersicon είλαη ζάκλνη εηήζηνη, βξαρείαο δηάξθεηαο, κε
βηνινγηθφ θχθιν 5 ή θαη ιηγφηεξνπο κήλεο.
χκθσλα κε ην FAOSTAT (2007), ε ηνκάηα απνηειεί ην δεχηεξν πην δηαδεδνκέλν
θαιιηεξγνχκελν ιαραλνθνκηθφ είδνο ζηνλ θφζκν, σο πξνο ηελ έθηαζε αιιά θαη ηελ
παξαγσγή, κεηά ηελ παηάηα. Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο ηνκάηαο ζε δηαθνξεηηθά
πεξηβάιινληα, κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο θαη ρξήζεηο ησλ θαξπψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο
πινχζηαο γελεηηθήο παξαιιαθηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη ζην είδνο απηφ (Tigchelaar, 1986).
Δίλαη θπηφ εηήζην, ζεξκφθηιν θαη θαιιηεξγείηαη γηα ηνλ θαξπφ ηεο. Ο θαξπφο ηεο
ηνκάηαο θαηαλαιψλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο (λσπφο, ψξηκνο, ζε άικε, απνμεξακέλνο,
αθέξαηνο ή πνιηνπνηεκέλνο). Δίλαη πνιχ δεκνθηιέο γηαηί παξέρεη ζηνλ άλζξσπν βηηακίλεο
θαη θπξίσο ηε βηηακίλε C, έρεη ειθπζηηθφ ρξψκα θαη άξσκα, γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη
αξεζηή γηα θαηαλάισζε.
Αλ θαη είλαη ζεξκφθηιν θπηφ θαη απαηηεί θπξίσο εδάθε κε θαιή ζηξάγγηζε,
δηάθνξεο πνηθηιίεο ηεο έρνπλ εγθιηκαηηζηεί ζε έλα κεγάιν εχξνο ηχπσλ εδάθνπο θαη
θιίκαηνο θαη ε θαιιηέξγεηά ηεο ζήκεξα εθηείλεηαη απφ ηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο κέρξη θαη
κεξηθέο κνίξεο απφ ηνλ αξθηηθφ θχθιν. ηηο ζεξκέο πεξηνρέο φπνπ ε ζεξκνθξαζία ην
επηηξέπεη, ε ηνκάηα θαιιηεξγείηαη ζην χπαηζξν ζε αγξνχο, ελψ ζηηο πην ςπρξέο πεξηνρέο
θαιιηεξγείηαη ζε ζεξκνθήπηα πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.
Ζ κνξθή θαιιηέξγεηαο ηεο ηνκάηαο πνηθίιιεη απφ ηελ εθηαηηθή (κεγάιεο εθηάζεηο
ζε γξακκηθή θαιιηέξγεηα πιήξσο κεραλνπνηεκέλε, κε εθάπαμ ζπγθνκηδή κε κεραληθά
κέζα), έσο ηελ εληαηηθή (θαιιηέξγεηα ζε ζεξκνθήπηα, ππνζηχισζε, θιάδεκα,
[1]

επαλαιακβαλφκελε ζπγθνκηδή κε ην ρέξη θηι.). ηηο κέξεο καο θαιιηεξγνχληαη 3 ηχπνη
πνηθηιηψλ θαη πβξηδίσλ ηνκάηαο, ε επηηξαπέδηα, ε βηνκεραληθή ηνκάηα θαη ηειεπηαία, ε
ηχπνπ cherry (Δηθφλεο 1-3) (Οιχκπηνο, 2001).
Σν ηνκαηάθη ηχπνπ cherry απνηειεί πιένλ κηα δπλακηθή θαιιηέξγεηα κε κεγάιεο
πξννπηηθέο. χκθσλα κε ηνλ Benton-Jones (1999), ην L. esculentum var. cerasiforme,
είλαη επξέσο εμαπισκέλν σο άγξην θπηφ, ζηνπο ηξνπηθνχο θαη ππνηξνπηθνχο ηφπνπο, ελψ
ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ηχπνπ απηνχ ηνκάηαο άξρηζε κφιηο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα
(Loremz and Maynard, 1980).
Αξρηθά ζην ζεξκνθήπην, είρε ζαλ ζηφρν λα πάξεη έλα κηθξφ θνκκάηη ηελ παξαγσγή
ηεο παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο,
αξρίδεη πιένλ λα απνθηά ηεξάζηηα ζεκαζία. Οη Hobson θαη Bedford (1989) επηζεκαίλνπλ
φηη ε εκπνξηθή παξαγσγή ηεο ηνκάηαο ηχπνπ cherryαπμάλεηαη ζπλερψο ιφγσ, κεηαμχ
άιισλ θαη ηεο πςειήο ηεο πνηφηεηαο. ηνηρεία επίζεο αλαθέξνπλ φηη νη ηνκάηεο ηχπνπ
cherryθαιιηεξγνχληαη ζηελ Ηζπαλία απφ ην 1980 θαηά κήθνο ηεο Ηζπαληθήο Μεζνγεηαθήο
αθηήο. ηελ Ηηαιία απνηεινχλ πεξηζζφηεξν απφ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο
λσπήο ηνκάηαο, ελψ ζηελ Ακεξηθή νη ηχπνπ cherry θαη νη grape ηνκάηεο απνηεινχλ ην
24% ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ (Raffo et al., 2002).
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε θαιιηέξγεηα θαη ε θαηαλάισζε ηεο cherryηνκάηαο έρεη
κέζα ζε ειάρηζηα ρξφληα εδξαησζεί θαη πξνβάιιεηαη κε αμηψζεηο ζηελ παγθφζκηα αγνξά,
κε έλα ξπζκφ ηιηγγηψδνπο αλάπηπμεο, ν νπνίνο κπνξεί ηα ηειεπηαία ρξφληα λα βξίζθεηαη
ζε χθεζε, σζηφζν ζπλερίδεη ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία.
ηε ρψξα καο, νη κηθξφθαξπεο ηνκάηεο „Υίνπ‟, „αληνξίλεο‟ θαη „Λήκλνπ‟
παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζηα νπνία θαιιηεξγνχληαη
εθαηνληάδεο ρξφληα θαη απνηεινχλ έλα πινχζην γελεηηθφ πιηθφ εγρψξησλ πιεζπζκψλ
ρσξίο θακία γελεηηθή αμηνιφγεζε, επηινγή θαη βειηίσζε. Αλ εμαηξέζνπκε ηα ζπκβφιαηα
πνπ γίλνληαη κεηαμχ ησλ κεγάισλ supermarket, ησλ εηαηξηψλ κεηαθνξάο θαη ησλ
παξαγσγψλ, ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ είλαη ζρεδφλ άγλσζην ζηελ ππφινηπε Διιεληθή
αγνξά.
Αλ θαη ζηελ Διιάδα ε θαιιηέξγεηα ηεο cherry ηνκάηαο έρεη μεθηλήζεη ζε
πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο θαιχπηεη πιένλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο
αγνξάο θαη γλσξίδεη ζεκαληηθή επηηπρία.
[2]

Δηθόλα 1. Δπηηξαπέδηεο ηνκάηεο.

Δηθόλα 2. Βηνκεραληθέο ηνκάηεο.

Δηθόλα 3. Σνκαηίληα ηχπνπ cherry.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΟΛΑΝΧΓΧΝ

1.1. Δηζαγωγή

Ζ νηθνγέλεηα ησλ νιαλσδψλ (Solanaceae) είλαη κηα νηθνλνκηθά ζεκαληηθή
νηθνγέλεηα πνπ πεξηιακβάλεη αλζνθφξα θπηά. Ζ νηθνγέλεηα απηή θπκαίλεηαη απφ εηήζηεο
θαη πνιπεηείο πφεο κε ακπέιηα, μπιψδε αλαξξηρψκελα ακπέιηα, επίθπηα, ζάκλνπο έσο θαη
δέλδξα, θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, θαξκαθεπηηθά
θπηά, κπαραξηθά, δηδάληα θαη θαιισπηζηηθά θπηά. Πνιιά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απηήο
πεξηέρνπλ ηζρπξά αιθαινεηδή, θαη κεξηθά είλαη εμαηξεηηθά ηνμηθά, αιιά πνιινί ιανί ηξψλε
ηνπο θαξπνχο ησλ ζνιαλσδψλ θπηψλ σο βαζηθά είδε δηαηξνθήο. Ζ νηθνγέλεηα απηή
αλήθεη ζηελ ηάμε Solanales θαη ζηελ θιάζε ησλ Γηθνηπιεδφλσλ (Magnoliopsida)
(http://en.wikipedia.org). Δπηπιένλ, ε νηθνγέλεηα Solanaceae πεξηιακβάλεη 94 γέλε θαη
2950 είδε θπηψλ. Πεξηιακβάλεη εηήζηα, δηεηή ή πνιπεηή πνψδε θπηά, ζπαλίσο
αλαξξηρψκελα ή έξπνληα (αξιήο, 1999).
Σν φλνκα Solanaceae πξνέξρεηαη απφ ην γέλνο Solanum, πνπ ζεκαίλεη «ζηξχρλνλ»
θαη γη‟ απηφ απνθαινχληαη θαη ηξπρλνεηδή ηα νιαλψδε θπηά. Ζ εηπκνινγία ηεο
ιαηηληθήο ιέμεο Solanum είλαη αζαθήο. Σν φλνκα Solanaceae κπνξεί λα πξνέιζεη απφ κηα
αληηιεπηή νκνηφηεηα νξηζκέλσλ αλζέσλ ζνιαλσδψλ θπηψλ ζηνλ ήιην θαη ηηο αθηίλεο ηνπ.
Σνπιάρηζηνλ έλα είδνο ηνπ Solanum είλαη γλσζηφ σο «ζηχθλνο, αγξηνληνκαηηά ή καχξν
κνχξν (δειεηεξηψδεο)». Δλαιιαθηηθά, ην φλνκα ζα κπνξνχζε λα πξνέξρεηαη απφ ην
ιαηηληθφ ξήκα Solari, πνπ ζεκαίλεη «απαιχλσ», πξνθαλψο αλαθεξφκελν ζηηο
θαηαπξαυληηθέο θαη θαξκαθνινγηθέο ηδηφηεηεο θάπνησλ εηδψλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ
ζνιαλσδψλ κε ςπρνδξαζηηθά απνηειέζκαηα (http://en.wikipedia.org).
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1.2. Καηαγωγή

Ζ νηθνγέλεηα έρεη παγθφζκηα θαηαλνκή, πνπ είλαη παξνχζα ζε φιεο ηηο επείξνπο
εθηφο απφ ηελ Αληαξθηηθή. Ζ κεγαιχηεξε πνηθηιία ζε είδε βξίζθεηαη ζηε Νφηηα Ακεξηθή
θαη ηελ Κεληξηθή Ακεξηθή (http://en.wikipedia.org).

1.3. Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά
Αλζηθόο ηύπνο: K(5) (5) Α(5) Γ(2)
Σα θχιια είλαη απιά, πηεξνεηδή ή αλά ηξηάδεο, ζπλήζσο ειηθνεηδή θαη ζηεξνχληαη
παξάθπιισλ (Μπαηζάθε, 2010).
H άλζεζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ κνλαρηθά άλζε είηε απφ θπκαηνεηδείο
ηαμηαλζίεο. Σα άλζε είλαη ακθηζεμνπαιηθά, αθηηλφκνξθα θαη ζπάληα δπγφκνξθα
(Μπαηζάθε, 2010).
Σν πεξηάλζην είλαη δίζεηξν, δηριάκπδν, ζπλήζσο ζσιελνεηδέο, πεξηζηξεθφκελν ή
δηζθνεηδέο κε απνπζία επαλζίζνπ (Μπαηζάθε, 2010).
O θάιπθαο είλαη ζπκπέηαινο, ζπλερήο, κεξηθέο θνξέο κε 5 ινβνχο θάιπθα. Ζ
ζηεθάλε ηνπ άλζνπο είλαη ζπκπέηαιε κε 5 ειηθνεηδείο, θνιηδσηνχο ή βαιβηδνεηδείο
ινβνχο, κε ζπλήζσο πεξηειηγκέλε δηάπαπζε (Μπαηζάθε, 2010).
Οη ζηήκνλεο είλαη 5 (ζπαληφηεξα 4 ή 2+2 ζηεκνλνεηδή), αληηζέπαινη θαη
επηπέηαινη θαη νη αλζήξεο είλαη ζπρλά ζπγθιίλνληεο, κε ζηεκνλνεηδή ζπάληα παξφληα. Οη
αλζήξεο είλαη επηκήθεηο ή κε πφξνπο ζην άλνηγκα ησλ ζπφξσλ (Μπαηζάθε, 2010).
Ο χπεξνο είλαη ζπγθαξπηθφο κε κηα ππεξέρνπζα σνζήθε, 2 θαξπφθπιια
(ζπαληφηεξα 3 ή 5) θαη 2 θνηιφηεηεο (ζπαληφηεξα 1 ή 4 θαη 5). Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ
πιαθνχληα είλαη καζραιηαίνο, ζπάληα βαζηθφο θαη νη ζπεξκαηηθέο βιάζηεο πνηθίινπλ ζε
ζρήκαηα (Μπαηζάθε, 2010).
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Ο θαξπφο είλαη ξάγα (γέλε Atropa, Capsicum, Cestrum, Lycopersicon,
Mandragora, Physalis, Solanum), θάςα (γέλε Datura, Nicotiana, Petunia) ή ππμίδην
(Hyoscyamus) (Μπαηζάθε, 2010).
Οη ζπφξνη είλαη ελδφζπεξκνη. Πεξηέρνπλ άθζνλα αιθαινεηδή, φπσο αηξνπίλε,
απναηξνπίλε, ληθνηίλε, ζθνπνιακίλε, ζνιαλίλε, πνζθπακίλε, θ.ά. (αξιήο,1999).
Σα νιαλψδε ηαμηλνκνχληαη ζε επηά ππννηθνγέλεηεο:
1. Cestroidae
2. Goetzeoideae
3. Nicotianoideae
4. Petunioideae
5. Schizanthoideae
6. Schwenckioideae
7. Solanoideae
Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ παγθφζκηα εμάπισζε θαη νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο είλαη
πνιιά εδψδηκα θπηά φπσο ε πηπεξηά, ε ηνκάηα, ε κειηηδάλα, ε παηάηα αιιά θαη ν θαπλφο
(Δηθφλεο 4-8) (Μπαηζάθε, 2010).

Δηθόλα 4. Φπηά πηπεξηάο.

Δηθόλα 5. Φπηφ ηνκάηαο.

Δηθόλα 6. Φπηφ κειηηδάλαο.
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Δηθόλα 7. Φπηά παηάηαο.

Δηθόλα 8. Φπηά θαπλνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
TOMATA

2.1. Δηζαγωγή - θαηαγωγή

Ζ ηνκάηα είλαη εηήζην ιαραληθφ, ην νπνίν θαιιηεξγείηαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ
βξψζηκσλ θαξπψλ ηνπ. Οη θαξπνί ηνπ θαηαλαιψλνληαη λσπνί, ελψ κπνξνχλ λα
κεηαπνηεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Ζ δηαηηεηηθή αμία ηεο
ηνκάηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ εθνδηαζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ κε αξθεηέο βηηακίλεο
(πξνβηηακίλε Α, βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β θαη βηηακίλε C), αλφξγαλα άιαηα θαη
άπεπηεο ηλψδεηο νπζίεο ρξήζηκεο ζην πεπηηθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια κε ηε δηαηηεηηθή ηεο
αμία, ε ηνκάηα δηαζέηεη θαη άξηζηεο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο φπσο δξνζεξή θαη
επράξηζηε γεχζε, δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο σο γεπζηηθφ θαξχθεπκα ζην καγείξεκα,
ππέξνρν άξσκα θαη ειθπζηηθή εκθάληζε (Υνπηδηάξ, 1998).
Δπεηδή ε ηνκάηα είλαη ζεξκναπαηηεηηθφ θπηφ, ε θαιιηέξγεηα ηεο ζηελ χπαηζξν,
ζηελ εχθξαηε δψλε, είλαη δπλαηή κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκήο επνρήο. Καηά ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο ε θαιιηέξγεηα γίλεηαη ζε ζεξκνθήπηα. Απηφ απφ ηε κηα πιεπξά,
ζπλεπάγεηαη κηα δχζθνιε θαη δαπαλεξή παξαγσγή, απφ ηελ άιιε φκσο, ε πεξηνξηζκέλε
πξνζθνξά ηνκάηαο εθηφο επνρήο ζηελ αγνξά αλεβάδεη ηελ ηηκή πψιεζεο θαη απνθέξεη
ζεκαληηθά πςειφ εηζφδεκα ζηνλ παξαγσγφ (Βαζηάξδεο, 1997, Οιχκπηνο, 2001).
Σα πεξηζζφηεξα είδε ηνπ γέλνπο Lycopersion είλαη ζάκλνη εηήζηνη, κε βηνινγηθφ
θχθιν έσο 5 κήλεο. Όια ηα είδε είλαη ελδνγελή θπηά ηεο λνηηναλαηνιηθήο Ακεξηθήο θαη
πνην ζπγθεθξηκέλα βξέζεθε ε θεξαζφκνξθε πνηθηιία L. esculentum var cerasiforme. Αλ
θαη αξρηθά επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ε ρψξα θαηαγσγήο ηεο ηνκάηαο είλαη ην Πεξνχ,
ζήκεξα γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε θαιιηεξγνχκελε ηνκάηα πξνέξρεηαη απφ ην Μεμηθφ. ηελ
Δπξψπε ε ηνκάηα κεηαθέξζεθε ην 16ν αηψλα. ηελ Διιάδα ε ηνκάηα εηζάρζεθε ην 1818
ζηελ Αζήλα (Υνπηδηάξ, 1998).
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2.2. Πεξηγξαθή

Ζ ηνκάηα αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Solanaceae. To βνηαληθφ ηεο φλνκα είλαη
Lycopersicon esculentum ή Solanum lycopersicum θαη έρεη 2n=24 ρξσκαηνζψκαηα
(Υνπηδηάξ, 1998).
Ζ ξίδα ηεο είλαη παζζαιψδεο (ζε πεξίπησζε απεπζείαο ζπνξάο) θαη αλαπηχζζεηαη
ζε βάζνο κέρξη θαη 2 m. Αλ ε ηνκάηα ππνζηεί κεηαθχηεπζε, ε πξσηνγελήο παζζαιψδεο
ξίδα ηξαπκαηίδεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ θπηνχ απφ ην
ζπνξείν ζην αηνκηθφ κέζσ αλάπηπμεο. Έηζη ε κνξθή πνπ απνθηά ε ξίδα είλαη κάιινλ
ζπζζαλψδεο (Υνπηδηάξ, 1998).
Ο βιαζηφο ηεο ηνκάηαο (Δηθφλα 9), αλ θαη δίλεη ηελ εληχπσζε ελφο ζπλερψο
αλαπηπζζφκελνπ ζε κήθνο ηζρπξνχ ζηειέρνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζηέιερνο
ζπλίζηαηαη απφ κία αιιεινπρία ζπκπνδηαθά θαη ζπλελσκέλσλ βιαζηψλ (κνλνράδην). Ο
αξρηθφο βιαζηφο ζρεκαηίδεη αξρηθά 6-9 ζχλζεηα θχιια θαη κεηά αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε
ηνπ κε ηελ έθπηπμε κηαο θνξπθαίαο ηαμηαλζίαο (Υνπηδηάξ, 1998).
Οη πνηθηιίεο ηνκάηαο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ιέγνληαη κε
πξνζδηνξηζκέλεο ή απξνζδηφξηζηεο ή αηέξκνλεο αλάπηπμεο. ε άιιεο πνηθηιίεο, ην θπηφ
θηάλεη κέρξη έλα νξηζκέλν χςνο αλάπηπμεο θαη κεηά παχεη λα αλαπηχζζεηαη. Ο
ηεξκαηηζκφο ηεο αλάπηπμεο ηνπ βιαζηηθνχ άμνλα γίλεηαη κε ην ζρεκαηηζκφ κηαο ηειηθήο
επάθξηαο ηαμηαλζίαο. Οη πνηθηιίεο απηέο νλνκάδνληαη πξνζδηνξηζκέλεο αλάπηπμεο ή
απηνθιαδεπφκελεο (Υνπηδηάξ, 1998).
Σα θχιια ηεο ηνκάηαο (Δηθφλα 10) είλαη ζχλζεηα κε πεξηηηφ αξηζκφ θπιιαξίσλ. Ο
αξηζκφο ησλ θπιιαξίσλ πνπ απαξηίδνπλ έλα θχιιν θπκαίλεηαη κεηαμχ 5 θαη 13, αλάινγα
κε ηελ πνηθηιία. Σφζν ηα θχιια, φζν θαη ηα ζηειέρε ηεο ηνκάηαο είλαη ρλνπδσηά. Απφ ην
ρλνχδη απηφ εθθξίλεηαη έλα πγξφ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά
ησλ ηνκαηφθπησλ (Υνπηδηάξ, 1998).
Οη ηαμηαλζίεο ηεο ηνκάηαο είλαη θπκαηνεηδείο (Δηθφλα 11). Ο άμνλαο ηεο ηαμηαλζίαο
κπνξεί λα είλαη απιφο ή λα δηράδεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. Σα άλζε θέξνληαη ζε
δηαθιαδψζεηο ηνπ άμνλα, αλά έλα ζηελ θνξπθή θάζε δηαθιάδσζεο. Ο αξηζκφο ησλ αλζέσλ
αλά ηαμηαλζία θπκαίλεηαη απφ 3 κέρξη 20 (Υνπηδηάξ, 1998).
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Σα άλζε ηεο ηνκάηαο είλαη αθηηλφκνξθα κε πεληακεξή θάιπθα, πεληακεξή
ζηεθάλε θίηξηλνπ ρξψκαηνο, 5 ζηήκνλεο ελσκέλνπο πνπ πεξηβάιινπλ ην ζηχιν θαη έλαλ
χπεξν (Δηθφλα 12). Ο χπεξνο άιιεο θνξέο είλαη καθξχηεξνο απφ ηνπο ζηήκνλεο θαη άιιεο
βξαρχηεξνο. Σν ζηίγκα ηνπ χπεξνπ παξακέλεη δεθηηθφ γνληκνπνίεζεο 1-2 κέξεο απφ ηε
ζηηγκή πνπ ζα αλνίμεη ην άλζνο (Υνπηδηάξ, 1998).
Ο θαξπφο ηεο ηνκάηαο βνηαληθά είλαη ξάγα (Δηθφλα 13). Δζσηεξηθά θέξεη δχν ή
πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο αλαπηχζζνληαη θαηά νκάδεο νη ζπφξνη. Οη ζπφξνη
απηνί πεξηβάιινληαη απφ κία γινηψδε νπζία. Σν ζρήκα ησλ θαξπψλ ηεο ηνκάηαο ζπλήζσο
είλαη ζηξνγγπιφ ή ειαθξά πεπιαηπζκέλν, ελψ ην κέγεζφο ηνπο πνηθίιιεη απφ 15-20 gr έσο
300 gr αλάινγα κε ηελ πνηθηιία (Υνπηδηάξ, 1998).
Οη ζπφξνη ηεο ηνκάηαο είλαη πεπιαηπζκέλνη, ζηξνγγπινί έσο λεθξνεηδείο θαη
ρξψκαηνο θίηξηλνπ ή θαθέ (Δηθφλα 14). Δμσηεξηθά θαιχπηνληαη απφ έλα γθξίδν ρλνχδη. Σν
κέγεζνο ηνπο αλέξρεηαη ζε 2-4 mm κήθνο θαη 2-3 mm πιάηνο, ελψ ην βάξνο 1000 ζπφξσλ
θπκαίλεηαη κεηαμχ 3,2 gr θαη 3,4 gr. Ζ βιαζηηθφηεηα ηνπο δηαηεξείηαη γηα 4-5 ρξφληα
πεξίπνπ, ελψ αλ θπιάζζνληαη ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ γηα
πάλσ απφ 10 ρξφληα (Υνπηδηάξ, 1998).

Δηθόλα 9. Βιαζηφο ηνκάηαο.

Δηθόλα 10. Φχιιν ηνκάηαο.
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Δηθόλα 11. Σαμηαλζία ηνκάηαο.

Δηθόλα 13. Καξπνί ηνκάηαο.

Δηθόλα 12. Άλζνο ηνκάηαο.

Δηθόλα 14. πφξνη ηνκάηαο.

2.3. Θεξκνθξαζία θαη Φωηηζκόο

Ζ ηνκάηα είλαη εππαζήο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ παξαηεηακέλε έθζεζε ηνπ
θπηνχ ζηνπο 6°C ή ζε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα
πξνθαιεί ηε λέθξσζή ηνπ (Υνπηδηάξ, 1998).
Άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο γηα βιάζηεζε θαη άλζεζε είλαη: εκέξαο 25-30°C θαη λχρηαο
16-20°C. Οη άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο γηα θαξπφδεζε είλαη 18-24°C, ελψ ζεξκνθξαζίεο θάησ
απφ 12-13°C θαη πάλσ απφ 30-32°C δπζθνιεχνπλ ηελ θαξπφδεζε ή δελ ηελ επηηξέπνπλ,
φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο 40°C πεξίπνπ. Ζ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ηδηαίηεξα φηαλ απηή
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ζπλδπάδεηαη κε μεξφ άλεκν, δελ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή «δσληαλήο» γχξεο ή κεηψλεη ηε
δηάξθεηα δσήο ηεο ή δπζθνιεχεη ηε δηαζπνξά ηεο απφ ηνπο αλζήξεο θαη ηε κεηαθνξά ηεο
ζην ζηίγκα. Ζ παξαγσγή μεξάο νπζίαο απφ ην θπηφ απμάλεηαη θαζψο αλεβαίλεη ε
ζεξκνθξαζία ηεο ξίδαο. Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία ξίδαο γηα ηα λεαξά ζπνξφθπηα είλαη
πεξίπνπ 30°C, φκσο θαζψο αλαπηχζζεηαη ην θπηφ ε άξηζηε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη. ε
ζεξκνθξαζία ξίδαο ρακειφηεξε απφ 15°C κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε αλάπηπμε ηνπ θπηνχ. Ζ
ειάρηζηε απνδεθηή ζεξκνθξαζία είλαη 10°C γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο, ελψ ζηνπο 0
κέρξη -2°C, ηα θπηά λεθξψλνληαη. Ο ζπφξνο θπηξψλεηαη ζηνπο 12-13°C, φκσο ε άξηζηε
ζεξκνθξαζία γηα γξήγνξν θχηξσκα ηνπ ζπφξνπ θπκαίλεηαη απφ 18-26°C (Υνπηδηάξ,
1998).
Καηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, ε άξηζηε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία είλαη
23-24°C θαη ε λπρηεξηλή 14°C. Θεξκνθξαζίεο πάλσ απφ 33°C πξνθαινχλ κεησκέλε
θαξπφδεζε θαη θαθφ ρξσκαηηζκφ ησλ θαξπψλ, ελψ ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ 35°C
δηαθφπηνπλ θάζε βιαζηηθή ιεηηνπξγία (Μπφηνπια, 2008).
Ζ ηνκάηα δελ ζεσξείηαη απφ ηα πιένλ θσηφθηια ιαραληθά. Ο θνξεζκφο ησλ
θχιισλ ηεο επέξρεηαη ζε έληαζε θσηηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ 2000-3000 fc. Αλ θαη ην θπηφ
είλαη νπδέηεξν σο πξνο ηελ θσηνπεξίνδν σζηφζν ν θσηηζκφο (έληαζε θαη δηάξθεηα) πνπ
δέρνληαη ηα θπηά ηνκάηα ζε πνιχ λεαξφ ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπο, επεξεάδεη ηελ
πξσηκφηεηα ηεο παξαγσγήο επλνψληαο ηελ πξψηκε εκθάληζε ηεο πξψηεο ηαμηαλζίαο
(Υνπηδηάξ, 1998).
ε πνιχ πςειή έληαζε θσηηζκνχ παξαηεξείηαη αλάζρεζε ηεο θσηνζχλζεζεο,
αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θπηψλ θαη πξνθαινχληαη εγθαχκαηα ζηνπο θαξπνχο. Ο
ςεθαζκφο ησλ θπηψλ κε λεξφ πεξηνξίδεη ηηο δπζκελείο απηέο επηδξάζεηο. Ζ ρακειή έληαζε
θσηηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο λχρηαο πξνθαινχλ αλζφξξνηα,
θαζπζηέξεζε εκθάληζεο αλζέσλ θαη ειάηησζε ηεο πνζφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ
ζαθράξσλ (Υνπηδηάξ, 1998).
ηελ Διιάδα πξφβιεκα ρακειήο έληαζεο θσηηζκνχ κπνξεί λα παξαηεξεζεί
θπξίσο θαηά ηε θζηλνπσξηλή - ρεηκσληάηηθε ζπνξά θαη αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε
ησλ λεαξψλ ζπνξνθχησλ ζην ζπνξείν. Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη είηε κε
πξφζζεην θσηηζκφ πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο είηε κε θαζαξηζκφ ησλ πιηθψλ
θάιπςεο θαη αξαίσκα ησλ θπηαξίσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αιιεινζθίαζε. Σν θαινθαίξη
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αληίζεηα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα απφ ηνλ ππεξβνιηθφ θσηηζκφ. Απηφ φκσο
αληηκεησπίδεηαη κε ζθίαζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Υξεηάδεηαη πξνζνρή φκσο ζηελ επνρή
εθαξκνγήο θαη ζην πνζνζηφ ζθίαζεο γηα λα κελ παξνπζηαζηνχλ αλσκαιίεο ζηνπο
θαξπνχο (Υνπηδηάξ, 1998).

2.4. Έδαθνο θαη πόηηζκα

Ζ ηνκάηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα απαηηεηηθή ζε φηη αθνξά ην έδαθνο.
Μπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε έλα αξθεηά κεγάιν εχξνο εδαθψλ. Ηδαληθφ έδαθνο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο ζεσξείηαη ην κέζεο ζχζηαζεο, βαζχ, θαιά ζηξαγγηδφκελν,
πινχζην ζε νξγαληθή νπζία θαη γφληκν. Δπίζεο ηα εδάθε πνπ θαιιηεξγείηαη ε ηνκάηα
πξέπεη λα είλαη αξδεπφκελα (Μπφηνπια, 2008).
Σα ειαθξά, ακκψδε εδάθε είλαη άξηζηα γηα πξψηκεο θαιιηέξγεηεο εάλ
βειηηψλνληαη κε άθζνλε νξγαληθή ιίπαλζε θαη πνηίδνληαη (Μπφηνπια, 2008).
Ζ ελαιιαγή θαιιηεξγεηψλ θαη ε ακεηςηζπνξά επηβάιιεηαη θπξίσο γηα ηελ απνθπγή
ζνβαξψλ πξνζβνιψλ απφ αζζέλεηεο (θπξίσο αδξνκπθψζεηο), ηα αίηηα ησλ νπνίσλ
δηαηεξνχληαη ζην έδαθνο γηα αξθεηά έηε. Έλα πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο 4-5 εηψλ είλαη
επηζπκεηφ λα γίλεηαη ρσξίο ηελ παξνπζία άιισλ ζνιαλσδψλ θπηψλ. Γηα ηνπηθφ
ιαραλφθεπν κπνξεί λα εθαξκνζηεί έλα πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο σο εμήο: ηνκάηα +
ιάραλν, θαζφιηα + ζπαλάθη, πεπφλη + καξνχιη, θξεκκχδη + αξαθάο. Σέινο ηα αξγηιψδε
ζπλεθηηθά εδάθε είλαη πινπζηφηεξα ησλ ακκσδψλ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, σζηφζν
ζπγθξαηνχλ πεξίζζεηα πγξαζίαο ε νπνία κε θαθνχο ρεηξηζκνχο θαζίζηαηαη επηβιαβήο γηα
ηα θπηά. Σν θπηφ ηεο ηνκάηαο επδνθηκεί ζε εδάθε κε pH απφ 5,5-7,0 (νπδέηεξεο έσο
ειαθξά φμηλεο αληίδξαζεο) (Μπφηνπια, 2008).
Ακέζσο κεηά ηε κεηαθχηεπζε αθνινπζεί πφηηζκα ησλ λεαξψλ θπηαξίσλ, ην νπνίν
ζα επαλαιακβάλεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ
πνηηζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηε θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, απφ ηελ επνρή (θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο) θαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. Σα πνηίζκαηα ζα πξέπεη λα είλαη
θαλνληθά. πρλά πνηίζκαηα ρσξίο λα μεξαίλεηαη ην έδαθνο. Οη απαηηήζεηο ζε λεξφ είλαη
κεγαιχηεξεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαξπνθνξίαο θαη σξίκαλζεο ησλ θαξπψλ. Σα ακκψδε
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εδάθε απαηηνχλ ζπρλφηεξα πνηίζκαηα θαη είλαη ιηγφηεξν θαηάιιεια γηα θαιιηέξγεηα
πνηθηιηψλ πνπ είλαη επαίζζεηεο ζηε ζήςε ηεο θνξπθήο ηνπ θαξπνχ γηαηί είλαη πνην
δχζθνιν λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε πγξαζία ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ πνηηζκάησλ θπκαίλεηαη
απφ 1 έσο 7 ηελ εβδνκάδα (Οιχκπηνο, 2001).
Σν πφηηζκα γίλεηαη κε ζηαγφλεο θαη έηζη απνθεχγνπκε λα βξέρνπκε ην θχιισκα
ησλ θπηψλ γηα λα κελ πξνθιεζεί αλάπηπμε κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ. Χο πξνο ηελ
πνηφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο αλαθέξεηαη πσο ε ηνκάηα αληέρεη αξθεηά ζε λεξφ
ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο απφ άπνςε πεξηεθηηθφηεηαο ζε άιαηα. Ζ ηνκάηα αληέρεη ζε
ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ νιηθψλ αιάησλ ζην έδαθνο θαη ην λεξφ άξδεπζεο. Δίλαη ην πην
αλζεθηηθφ ιαραληθφ απφ φια φζα θαιιηεξγνχληαη ζηελ Διιάδα ζην ζεξκνθήπην
(Μπφηνπια, 2008).

2.5. Λίπαλζε

Ζ ηνκάηα είλαη θπηφ πνπ απνξξνθά απφ ην έδαθνο κεγάιεο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ
ζηνηρείσλ. Έλα ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ιίπαλζεο πεξηιακβάλεη 31-32,8 ιηπαληηθέο κνλάδεο
Ν, 15-16 κνλάδεο P2O5, 34-37 κνλάδεο K2O θαη 7,2-8 κνλάδεο MgO. πλάκα κε ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θαιιηέξγεηαο, πξέπεη λα πξνζέρνπκε λα κε δηαηαξαρζεί ε
γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. Δπνκέλσο είλαη αλαγθαία κία αλάιπζε εδάθνπο. Δηδηθφηεξα ε
άθζνλε αδσηνχρνο ιίπαλζε πξνθαιεί ππεξβνιηθή βιάζηεζε, επαηζζεζία ζηνλ
πεξνλφζπνξν θαη κείσζε ηεο παξαγσγήο επεηδή παξαηείλεηαη ε άλζεζε θαη κεηψλεηαη ε
θαξπφδεζε. Ο θψζθνξνο απνηειεί ην ζηνηρείν θιεηδί γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο,
επεηδή βνεζά ηελ αλάπηπμε ησλ ξηδψλ θαη ηελ πξσίκηζε ηεο ζνδεηάο. Σέινο ην θάιην
θαζηζηά ζθιεξή ηελ επηθάλεηα ηνπ θπηνχ, πεξηνξίδνληαο ηηο πξνζβνιέο απφ αζζέλεηεο.
Ζ απνθιεηζηηθή ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ έρεη νδεγήζεη ζηελ
εμάληιεζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ. Ζ νξγαληθή ιίπαλζε ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ή θαη
εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ νξγαληθή νπζία έρεη επίζεο ζεηηθή επίδξαζε ζηε
δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ Brix, pH, ζαθράξσλ θαη νμχηεηαο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο
απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 4 ηφλνπο ρσλεκέλε θνπξηά. Δλδείθλπηαη επίζεο ε ρισξή ιίπαλζε θαη
ην παξάρσκα ηεο θαιακηάο φηαλ πξνεγείηαη θαιιηέξγεηα ζηηεξψλ (Μπάθνπ, 2009).
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Ζ παξαπάλσ ιηπαληηθή αγσγή είλαη ελδεηθηηθή θαη ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη
αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηεο εδαθνινγηθήο αλαιχζεσο (Μπάθνπ, 2009).

2.6. Πνιιαπιαζηαζκόο

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηεο ηνκάηαο γίλεηαη κε ζπφξν θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν είλαη
επηβεβιεκέλν ν ζπφξνο λα απνιπκαίλεηαη πξηλ ηελ απνζήθεπζε, γηα ηελ απνθπγή ή
κεηάδνζε αζζελεηψλ θαη παζνγφλσλ. Γηα ηελ δηαδηθαζία απηή ζπλίζηαηαη ε εκβάπηηζε
ησλ ζπφξσλ ζε λεξφ ζεξκνθξαζίαο 25°C γηα 25 ιεπηά, κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
βαθηεξηαθήο ζηηγκάησζεο (Xanthomonas vesicatoria), ηνπ βαθηεξηαθνχ θαξθίλνπ
(Corynebacterium michiganense) αιιά θαη ηεο αλζξάθσζεο. Γηα ηελ απνιχκαλζε ελάληηα
ζην κσζατθφ ηνπ θαπλνχ (ΣΜV), ζπληζηάηαη ε εκβάπηηζε ησλ ζπφξσλ ζε δηάιπκα 10%
ηξηθσζθνξηθνχ λαηξίνπ γηα πεξίπνπ 15-20 ιεπηά. Σν δηάιπκα απηφ παξαζθεπάδεηαη κε
δηάιπζε 27-30 γξακκαξίσλ Na ζε 1 ιίηξν λεξφ. Σέινο γηα πξνζηαζία απφ ηα παζνγφλα
πνπ βξίζθνληαη ζηε επηθάλεηα ησλ ζπφξσλ ή ζην εδαθηθφ ππφζηξσκα, γίλεηαη επίπαζε
απηψλ κε thiram, ζε αλαινγία 12 γξακκάξηα αλά θηιφ ζπφξνπ (Οιχκπηνο, 2001).
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο ηνκάηαο γίλεηαη κε ζπφξν.
πλήζσο πξψηα γίλεηαη ζπνξά ζε ζπνξείν θαη χζηεξα απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα,
γίλεηαη κεηαθχηεπζε ησλ κηθξψλ θπηψλ ζην ηειηθφ ζεκείν (είηε ιαραλφθεπνο, είηε
ζεξκνθήπηα θιπ). Έηνηκα ζπνξφθπηα γηα κεηαθχηεπζε ππάξρνπλ ζε φια ηα θέληξα θήπνπ.
Ζ ζπνξά γίλεηαη ζπλήζσο ζηα κέζα Μαξηίνπ θαη ε κεηαθχηεπζε απφ Απξίιην έσο Ηνχλην
αλαιφγσο βέβαηα θαη ηεο πεξηνρήο. Ζ κεηαθχηεπζε ζην ηειηθφ ζεκείν ζα πξέπεη λα
γίλεηαη φηαλ έρνπλ αλαπηπρζεί 6-8 θχιια θαη ην αξγφηεξν φηαλ ππάξρνπλ θιεηζηά άλζε,
αιιηψο ηα θπηά πνπ έρνπλ είδε αλζίζεη πξηλ ηε κεηαθχηεπζε δελ ζα δψζνπλ πνιινχο θαη
θαινχο θαξπνχο (Οιχκπηνο, 2001).
Δπίζεο ππάξρεη θαη ν εγγελήο πνιιαπιαζηαζκφο ν νπνίνο είλαη κε ζπφξν. Σν θπηφ
πνπ πξνθχπηεη ιέγεηαη ζπνξηφθπην. Απηφ ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ
γνλέσλ, ηνπ θπηνχ πνπ πξνζέθεξε ην «ζειπθφ» κέξνο ηνπ άλζνπο γηα λα δεκηνπξγεζεί ν
θαξπφο θαη ν ζπφξνο (δειαδή ηνλ χπεξν-σνζήθε) θαη ηνπ θπηνχ πνπ πξνζέθεξε ην
«αξζεληθφ» κέξνο ηνπ άλζνπο (ηε γχξε). Ζ γχξε κπνξεί λα έρεη έιζεη απφ δηαθνξεηηθφ
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θπηφ απφ απηφ πνπ έθεξε ηα άλζε, απφ θπηφ άιιεο πνηθηιίαο ή αθφκα θαη απφ «άγξην» (κε
θαιιηεξγνχκελν θπηφ) (Οιχκπηνο, 2001).

2.7. πγθνκηδή

Δπεηδή ν θαξπφο ηεο ηνκάηαο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο, απαηηείηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο θαη σο ην ηέινο απηήο, θαηά ηελ παξάδνζή ηεο
δειαδή ζηελ βηνκεραλία πξνο κεηαπνίεζε. Σα θπξηφηεξα θξηηήξηα (σο πξνο ηελ
σξηκφηεηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο ζπγθνκηδήο
ηεο είλαη (Αιηθαληψηεο, Δκκαλνπήι, 2011):


Δκπεηξηθά (εκθάληζε, γεχζε). Δάλ νη θαξπνί έρνπλ απνθηήζεη βαζχ θφθθηλν
ρξψκα, ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 90%, είλαη έηνηκε γηα ζπιινγή. Απνθεχγνπκε ην
απφιπην ηνπ πνζνζηνχ γηα λα απνθχγνπκε ηπρφλ απψιεηεο απφ ζαπίζκαηα ιφγσ
ππεξσξίκαλζεο.



Μεηξψληαο ηνπο βαζκνχο Brix. ηελ πεξίπησζε απηή ζπιιέγνπκε ηπραία
δείγκαηα θαξπψλ απφ δηάθνξα ζεκεία ηεο θαιιηέξγεηαο θαη κεηξάκε ηνπο
βαζκνχο Brix, ρξεζηκνπνηψληαο δηαζιαζίκεηξν. Αλ νη ηηκέο βξίζθνληαη κεηαμχ
4 θαη 6 έρνπλ ηηο άξηζηεο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο (Αιηθαληψηεο, Δκκαλνπήι,
2011).

Γεληθά ζηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο ηνκάηαο, ε ζπγθνκηδή γίλεηαη απφ ηνλ Μάην
έσο ηνλ Οθηψβξην, εμαξηψκελε βέβαηα απφ ηελ επνρή θχηεπζεο, ηελ πεξηνρή, ηελ
πνηθηιία ηεο θαιιηέξγεηαο θιπ. ηηο ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο φκσο ε ζπγθνκηδή
εμαξηάηαη απφ ην πξφγξακκα θχηεπζεο ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ αθνινπζείηαη. Ζ δηάξθεηα
απφ ηελ θαξπφδεζε έσο ηελ σξίκαλζε είλαη 45-60 κέξεο πεξίπνπ, αλάινγα κε ηελ
πνηθηιία, ηελ επνρή, ηηο εδαθνθιηκαηηθέο θαη θαιιηεξγεηηθέο ζπλζήθεο θιπ. ην
ζεξκνθήπην ε ζπγθνκηδή γίλεηαη κε ην ρέξη (Αιηθαληψηεο, Δκκαλνπήι, 2011).
Τπάξρνπλ δηάθνξα ζηάδηα σξίκαλζεο ησλ θαξπψλ ζηα νπνία δηελεξγείηαη ε
ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ θαη απηφ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ πξννξηζκφ ηνπο.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο νη θαξπνί πνπ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή ζπγθνκίδνληαη κφιηο
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αξρίδνπλ λα απνθηνχλ θφθθηλν ρξψκα, γηα ηελ ηνπηθή αγνξά ακέζσο κφιηο σξηκάζνπλ θαη
γηα ηελ βηνκεραλία ηειείσο ψξηκνη. ε φιεο πάλησο ηηο πεξηπηψζεηο ζπληζηάηαη ε
ζπγθνκηδή λα γίλεηαη ηηο πξσηλέο ψξεο ή θαηά ην απφγεπκα, έηζη ψζηε νη θαξπνί λα είλαη
εληειψο ζηεγλνί θαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε απηνί λα απνζπψληαη απφ ηνλ πνδίζθν ή λα
δηαηεξνχλ έλα ηκήκα ηνπ, αλαιφγσο ηεο πξνηίκεζεο ηεο αγνξάο. Ζ θαιιηεξγνχκελε
πνηθηιία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο. Τπάξρνπλ πνηθηιίεο ζπλερνχο
παξαγσγήο, ζηηο νπνίεο ε ζπγθνκηδή δηαξθεί επί 3-5 κήλεο (Αιηθαληψηεο, Δκκαλνπήι,
2011).
Οη ηερληθέο ζπγθνκηδήο πνπ θαηά θχξην ιφγν εθαξκφδνληαη είλαη ε Οιιαλδηθή θαη
ε Ηζξαειηλή ηερληθή, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ην θνξθνιφγεκα ηνπ ζηαπξνχ, αθήλνληαο
10-20 θαξπνχο, νχησο ψζηε λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ ηαπηφρξνλε σξίκαλζε ησλ
ελαπνκεηλάλησλ θαξπψλ αιιά θαη ηελ βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ζηάληαξλη. Δπίζεο, κε
απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηνξίδεηαη ζαθψο θαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ην ζθάξην πξντφλ
(Αιηθαληψηεο, Δκκαλνπήι, 2011).
Οη ψξηκνη θαξπνί ηνκάηαο ηχπνπ cherry ζπζθεπάδνληαη ζε ηζακπηά ζε
ραξηνθηβψηηα ή φπσο γίλεηαη ζηελ Ηζπαλία θαη ζην Ηζξαήι, ζε κεκνλσκέλνπο θαξπνχο
θαζαξηζκέλνπο απφ ηνλ πνδίζθν, ζπζθεπαζκέλνπο ζε δηαθαλέο πιαζηηθφ (10-20 ηνλ
αξηζκφ) θαη χζηεξα νδεγνχληαη ζην εκπφξην (Αιηθαληψηεο, Δκκαλνπήι, 2011).
Ζ ηνκάηα ηχπνπ cherry ζπκπιεξψλεη ζπνπδαίεο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο θαη γηα
απηφ ηνλ ιφγν θαηέρεη πιένλ κηα ζέζε κε αμηψζεηο ζηελ αγνξά. Απηφο φκσο είλαη θαη ν
θχξηνο ιφγνο ηεο ηξηπιάζηαο ηηκήο πνπ έρεη ε cherry ηνκάηα, ζε ζρέζε κε ηελ επηηξαπέδηα
ηνκάηα. Δπνκέλσο, θαη νη παξαγσγνί είλαη σθειεκέλνη θαη νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα
ηθαλνπνηνχλ ηα ηδηαίηεξα γνχζηα ηνπο (Αιηθαληψηεο, Δκκαλνπήι, 2011).

2.8. πζθεπαζία

Ζ ηππνπνίεζε θαη ε ζπζθεπαζία γηα ηελ ειιεληθή αγνξά είλαη ζρεδφλ εκπεηξηθή
θαη ππνηππψδεο. Όηαλ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ ζηελ αγνξά ζπλήζσο ζπζθεπάδνληαη
ρχκα κέζα ζε ράξηηλα θηβψηηα (Δηθφλα 15) ή ηειάξα θαη ζπάληα ζε κηθξνζπζθεπαζίεο
(Δηθφλα 16). Όηαλ φκσο πξννξίδεηαη γηα εμαγσγή ζα πξέπεη λα ηεξνχλ πξνδηαγξαθέο
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πνηφηεηαο θαη ηππνπνίεζεο κε βάζε ηα πξφηππα ηεο Δ.Δ. Ζ κεηαθνξά ζε καθξηλέο αγνξέο
γίλεηαη κε απηνθίλεηα ςπγεία (Οιχκπηνο, 2001).
Οη ηνκάηεο απνζεθεχνληαη γηα ζρεηηθά κηθξφ δηάζηεκα. Όηαλ είλαη ψξηκεο νη
ζεξκνθξαζίεο πνπ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη είλαη 10-13°C (φρη κηθξφηεξε ζεξκνθξαζία
γηαηί ζα δεκησζεί ν θαξπφο) θαη φηαλ είλαη άγνπξεο ζε 15-17°C έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ
λα σξηκάζνπλ (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).

Δηθόλα 15.Υάξηηλν θηβψηην ηνκαηψλ.

Δηθόλα 16.Μηθξνζπζθεπαζία ηνκαηψλ.

2.9. Απνζήθεπζε

Οη ψξηκνη θαξπνί απνζεθεχνληαη ζε ζεξκνθξαζία 10-13°C θαη ζρεηηθή πγξαζία
85-90%, ελψ νη πην άγνπξνη ζε ζεξκνθξαζία 15-17°C, γηα λα σξηκάζνπλ. Ο ρξφλνο
απνζήθεπζεο είλαη γχξσ ζηηο 4-7 εκέξεο, αλάινγα θαη κε ην πβξίδην/πνηθηιία (ηα πβξίδηα
long self life κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν 4-7 εβδνκάδεο ζε ζεξκνθξαζία
10-13°C θαη 2-4 εβδνκάδεο ζε ζεξκνθξαζία 15-17°C, αλάινγα πάληα κε ην πβξίδην).
Γίλεηαη θαη ηερλεηή σξίκαλζε πξάζηλσλ θαξπψλ πνπ κπνξεί λα γίλεη κε πξνζζήθε
αηζπιελίνπ ζην ρψξν απνζήθεπζεο θαη ζε ζεξκνθξαζία 20°C (Καπνπξάλε, 2002).

[18]

2.10. Δρζξνί θαη αζζέλεηεο

Όηαλ αξρίζνπλ ηα πνηίζκαηα, αξρίδνπλ θαη εκθαλίδνληαη θαη νη πξψηεο αζζέλεηεο.
Αξρηθά έρνπκε εκθάληζε πεξνλφζπνξνπ θαη αιηεξλάξηαο θαη αξγφηεξα βνηξχηε θαη
σηδίνπ. Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαπάλσ αζζελεηψλ γίλεηαη ζηελ αξρή κε ήπηαο κνξθήο
κπθεηνθηφλα θαη απηφ γηα λα κελ απνθηήζνπλ αληνρή νη αζζέλεηεο ζε απηά θαη αξγφηεξα
πεξλάκε

ζε

πνην

δξαζηηθά

κπθεηνθηφλα.

Σα

ξαληίζκαηα

ζπλερίδνληαη

θαη

επαλαιακβάλνληαη θάζε δέθα κέξεο, κέρξη ιίγν πξηλ αξρίζεη ε ζπγθνκηδή. Πξνο ην ηέινο
ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ ξαληίδνπκε κε ραιθνχρα ζθεπάζκαηα γηα λα πξνζηαηέςνπκε
ην θαξπφ απφ ζήςεηο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα λα γίλνληαη απνηειεζκαηηθά ηα
ξαληίζκαηα, πξέπεη λα ξαληίδεηαη θαη ε θάησ επηθάλεηα ησλ θχιισλ ηνπ θπηνχ
(Αιηθαληψηεο, 2011).

2.10.1. Δρζξνί

Οη θπξηφηεξνη ερζξνί ηεο επηηξαπέδηαο ηνκάηαο θαη ηεο cherry ηνκάηαο είλαη νη
αθφινπζνη (Δκκαλνπήι, 2011):



ΑΛΔΤΡΧΓΖ ΣΧΝ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ (Trialeurodes vaporariorum)

Ο αιεπξψδεο ή αιιηψο ε ιεπθή κχγα ησλ ζεξκνθεπίσλ είλαη έλα έληνκν πνπ
πξνζβάιιεη ηα θπηά ζηελ αθκαία ηνπ κνξθή (Δηθφλα 17). Δίλαη ππφιεπθν - ππνθίηξηλν, κε
κήθνο πεξίπνπ 1,0 mm. Οη πηέξπγέο ηνπ παξακέλνπλ ζρεηηθά επίπεδεο φηαλ ην έληνκν
είλαη ζε ζέζε αλάπαπζεο θαη ζθεπάδνληαη κε ιεπθή, θεξψδε ζθφλε. Πξνθαιεί
ζνβαξφηαηεο δεκηέο ζε θαιιηέξγεηεο ππφ θάιπςε. Μπδά θπηηθνχο ρπκνχο θαη εθθξίλεη
άθζνλν κειηηψδεο έθθξηκα, ην νπνίν ξππαίλεη ηνπο θαξπνχο θαη απνηειεί ππφζηξσκα
αλάπηπμεο ηνπ κχθεηα ηεο θαπληάο. Δπίζεο κεηαθέξεη πνιινχο ηνχο.

[19]

Ζ αληηκεηψπηζή ηνπ γίλεηαη κε βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε κε ην αξπαθηηθφ έληνκν
Encarsia formosa θαη κε ην αξπαθηηθφ εκίπηεξν Macrolophus caliginosus θαζψο θαη κε
εληνκνθηφλα φπσο ην Actara 25 WG (thiamethoxam 25%), ην νπνίν πξφθεηηαη γηα έλα
δηαζπζηεκαηηθφ εληνκνθηφλν επξέσο θάζκαηνο (Δκκαλνπήι, 2011).



ΘΡΗΠΑ ΣΖ ΚΑΛΗΦΟΡΝΗΑ (Frankliniella occidentalis)

Ο Θξίπαο ηεο Καιηθφξληαο είλαη, ζηελ αθκαία κνξθή, έλα πνιχ κηθξφ έληνκν κε
κήθνο κφιηο 0,8-1,0 mm, θεθαιή θαηά ην πιείζην θηηξηλσπή, ζψξαθα θαζηαλφ κε
πνξηνθαιί κέζε, θνηιία θαζηαλή, πφδηα θίηξηλα κε θαζηαλά κέξε (Δηθφλα 18).
Πξνμελεί ζνβαξέο δεκηέο ζε βιαζηνχο, θχιια, άλζε θαη θαξπνχο, δεκηνπξγψληαο
εζραξψζεηο, παξακνξθψζεηο θαη ζπρλά μεξάλζεηο βιαζηψλ θαη θχιισλ. Δίλαη θνξέαο ηνπ
θειηδσηνχ καξαζκνχ ηεο ηνκάηαο (TSWV), ηνπ ξαβδσηνχ κσζατθνχ ηνπ θαπλνχ
(TBMV) θαη πνιιψλ άιισλ.
Ζ αληηκεηψπηζή ηνπ γίλεηαη κε βηνινγηθφ ηξφπν κε ηα αξπαθηηθά αθάξεα
Amblyseius cucumeris θαη Amblyseius degenerans, ην αξπαθηηθφ Macrolophus pygmaeus
θαζψο θαη κε ην κχθεηα Verticillium lecanii. Δπίζεο γίλεηαη κε εληνκνθηφλα φπσο ην
εληνκνθηφλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ, Mesurol 50 WP (methiocarb 50%) (Δκκαλνπήι,
2011).



TO
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ΣΟΜΑΣΑ

(Heliothis armigera)

To έληνκν απηφ εκθαλίδεηαη ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη ζπρλά κεηαλαζηεχεη
ζηηο ζεξκφηεξεο πεξηνρέο ησλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο. Δίλαη έλα θαθέ - θίηξηλν
ιεπηδφπηεξν κε άλνηγκα θηεξψλ ηνπ αθκαίνπ κεηαμχ 35-45 mm. Σα ζειπθά κπνξεί λα
είλαη πην ζθνπξφρξσκα κε θνθθηλσπή ρξνηά. Οη θάκπηεο πνηθίινπλ ζην ρξψκα αιιά απηφ
είλαη ζπλήζσο αλνηθηφ πξάζηλν κε θάπνηεο θειίδεο ρξψκαηνο ζην ζψκα ηνπο (Δηθφλα 19).
[20]

Σν ζψκα ηνπο είλαη ηξαρχ θαη θαιχπηεηαη απφ κηθξνζθνπηθέο βειφλεο, ηηο αθίδεο θαη ηηο
ηξίρεο.
Πξφθεηηαη γηα έλα έληνκν θαξαληίλαο, ην εχξνο ηεο πξνζβνιήο ηνπ νπνίνπ είλαη
αξθεηά κεγάιν θαη απφ θαιιηεξγνχκελα θπηά πεξηιακβάλεη ην θαιακπφθη, ηελ παηάηα, ηα
ιαραληθά, ηα φζπξηα, ηα θαιισπηζηηθά, θαζψο θαη πάλσ ζηνπο νπνίνπο πξνθαινχλ βαζηέο
ηξχπεο θαη εθεί αθήλνπλ ηα πεξηηηψκαηά ηνπο.
Ο έιεγρνο ηεο αζζέλεηαο απφ ηελ πξνζβνιή απηνχ ηνπ εληφκνπ γίλεηαη κε ηελ
θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ - θπηψλ πνπ απνηεινχλ πεγή κφιπλζεο θαζψο θαη κε ηε ρξήζε
εληνκνθηφλσλ θαξκάθσλ, ηα νπνία πξνηηκάηαη λα έρνπλ επίδξαζε θπξίσο ζηηο λεαξέο
θάκπηεο (Δκκαλνπήι, 2011).



ΣΟΤΣΑ (Tuta absoluta)

Καιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα έρνπλ πιεγεί νινθιεξσηηθά
απφ έλαλ λέν ερζξφ, ηελ πεηαινχδα «Tuta absoluta» ε νπνία έρεη αθαλίζεη ηελ ππαίζξηα
θαη ζεξκνθεπηαθή παξαγσγή ηνκάηαο. Σν έληνκν Tuta absoluta εηζήρζε ζηελ Δπξψπε
απφ ηελ λφηηα Ακεξηθή, κέζσ ηεο εηζαγσγήο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ελψ έρεη
θαηαθιχζεη ηηο ρψξεο ηεο κεζνγεηαθήο ιεθάλεο : Ηζπαλία, Ηηαιία, Διιάδα, Σνπξθία
Σπλεζία θαη Μαξφθν, πξνμελψληαο κεγάιεο απψιεηεο θπξίσο ζηελ παξαγσγή ηνκάηαο.
ε θαξπνχο ληνκάηαο ε πξνζβνιή είλαη νξαηή ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη
σξίκαλζεο ηνπ θαξπνχ. Πξνζβνιέο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαξπνχ θαη
απνηεινχληαη αξρηθά απφ κηθξέο ζθνπξφρξσκεο νπέο, νη νπνίεο εμειίζζνληαη ζε
αθαλφληζηεο ζηνέο (Δηθφλα 20). Οη πξνλχκθεο κπνξνχλ λα πξνζβάινπλ φια ηα ππέξγεηα
κέξε ησλ θπηψλ θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην αλάπηπμεο απηψλ.
Σα κέηξα πνπ κπνξνχκε λα πάξνπκε είλαη ειάρηζηα θαη πεξηνξηζκέλα. Πξφθεηηαη
γηα θαηλνχξγην έληνκν, γηα ην νπνίν ε ηερλνινγία θαη ε έξεπλα ησλ εηαηξηψλ παξαγσγήο
θπηνθαξκάθσλ δελ έρεη βξεη αθφκε ιχζεηο πνπ λα δίλνπλ απνηειέζκαηα ζηελ
αληηκεηψπηζή ηνπ. Ζ κφλε κέζνδνο αληηκεηψπηζεο γηα ηε κείσζε ησλ θξνπζκάησλ, αθνξά
ζηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο. ηα ζεξκνθήπηα ηνπνζεηνχληαη ζήηεο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ
[21]

είζνδν θνπλνππηψλ θαη άιισλ εληφκσλ, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νξηζκέλνπ είδνπο
θφιιεο κε λεξφ (Μπαηζάθε, 2010).
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ή

ΛΗΡΗΟΜΤΕΑ (Liriomyza bryoniae, L. trifolii, L. huidobrensis)

Ζ ιηξηφκπδα είλαη δίπηεξν θαη απαληάηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ 120 είδε μεληζηψλ
(πνιιά θαιισπηζηηθά θαη δηάθνξα θεπεπηηθά θπηά φπσο ηνκάηα, ζέιηλν, πηπεξηά,
αγγνχξη). Πξνθαιεί ζεκαληηθέο δεκηέο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο. Γηαδίδεηαη εχθνια
φηαλ γίλεηαη αιφγηζηε ρξήζε εληνκνθηφλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε άιισλ εληφκσλ θαη δελ
παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο πξφβιεκα ζηελ ηνκάηα πνπ δελ δέρεηαη εληνκνθηφλα.
Παξνπζηάδεη κεγάιν αξηζκφ γελεψλ ην έηνο, δεπγαξψλεη ψξεο κεηά ην πέηαγκα ησλ
αθκαίσλ ηεο, ελαπνζέηεη ηα σά ηνπ ζηνπο παξεγρπκαηηθνχο ηζηνχο ησλ θχιισλ θαη ησλ
κίζρσλ ηεο ηνκάηαο, έρεη βηνινγηθφ θχθιν 6 ζηαδίσλ αλάπηπμεο (σφ, 3 πξνλπκθηθά
ζηάδηα, λχκθε, αθκαίν), ε πξνλπκθηθή ηεο αλάπηπμε είλαη πνιχ γξήγνξε ζηνπο 24-30 νC,
ελψ άλσ ησλ 30oC νη πξνλχκθεο ηεο έρνπλ πςειή ζλεζηκφηεηα, ην αθκαίν ηεο είλαη κηθξφ,
θηηξηλφκαπξε κχγα θαη νη πξνλχκθεο ηεο ζρεκαηίδνπλ ζηνέο ζηα θχιια ησλ θπηψλ, ελψ ε
λχκθσζε γίλεηαη έμσ απφ ηηο ζηνέο ζηα θχιια ή ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
Οη δεκηέο πνπ πξνθαιεί είλαη ε δεκηνπξγία ζηνψλ ζηα θχιια (Δηθφλα 21), ν
πεξηνξηζκφο ηεο θσηνζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο, μεξάλζεηο θχιισλ πνπ νδεγνχλ ζε ζάλαην
ησλ λεαξψλ θπηψλ, εγθαηάζηαζε δεπηεξνγελψλ πξνζβνιψλ απφ κχθεηεο θαη βαθηήξηα
ζηελ πεξηνρή ησλ λπγκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ σνζέηε ηνπ ζειπθνχ αθκαίνπ
ηεο θαη κεηαθέξεη ηνλ ηφ ηνπ „κσζατθνχ ηνπ ζέιηλνπ‟.
Αληηκεησπίδεηαη πξνιεπηηθά κε ηελ άκεζε αθαίξεζε ησλ θχιισλ φηαλ ε
πξνζβνιή είλαη ζηελ αξρή θαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, ηελ ρξήζε εληνκνινγηθνχ δηρηχνπ
ζηα παξάζπξα ησλ ζεξκνθεπίσλ, ηελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο γηα ηε ζαλάησζε ησλ
δηαρεηκαδνπζψλ λπκθψλ ηεο θαη νξγψκαηα γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δηαρεηκαδνπζψλ
λπκθψλ ηεο. Υεκηθά, θαηαπνιεκείηαη κε θπιινςεθαζκνχο ή ξηδνπνηίζκαηα ή κέζσ ηεο
ζηάγδελ άξδεπζεο ηνπ εληνκνθηφλνπ ζθεπάζκαηνο Trigard 75 WP (cyromazine). Χζηφζν,
ε ρεκηθή αληηκεηψπηζε είλαη πνιχ δχζθνιε ιφγσ ηνπ κηθξνχ θχθινπ αλάπηπμεο ηνπ
[22]
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επαλαιακβαλφκελσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Υξεζηκνπνηνχκε θαη
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εληνκνθηφλα. Βηνινγηθά, ζην ζεξκνθήπην είλαη δηαδεδνκέλε ε ρξεζηκνπνίεζε σθειίκσλ
πκελνπηέξσλ φπσο είλαη ην Diglyphus isaea (σο αθκαίν παξαζηηεί ηηο πξνλχκθεο 3εο
ειηθίαο ηεο ιηξηφκπδαο θαη ην Dacnusa sibirica (Μπαηζάθε, 2010).



ΣΔΣΡΑΝΤΥΟ (Tetranychus urticae)

Ο ηεηξάλπρνο είλαη άθαξη, κε πνιχ κηθξφ κέγεζνο, (0,4-0,6 mm), θίηξηλνη, πξάζηλνη
ή θνθθηλσπνί, σνεηδνχο ζρήκαηνο (Δηθφλα 22). Έρνπλ ηξία (πξνλχκθεο) ή ηέζζεξα δεχγε
πνξηνθαιί πνδηψλ θαη έμη ζεηξέο καζηίγηα ζηελ πιάηε ηνπο. Σα απγά ηνπο είλαη πνιχ
κηθξά, ζθαηξηθά, ζην ρξψκα ηνπ άρπξνπ θαη είλαη γπαιηζηεξά. Σα ηέιεηα θαζψο θαη ηα
αηειή άηνκα έρνπλ κπδεηηθά ζηνκαηηθά κέξε.
Πξνζβάιιεη θπξίσο ηα θχιια. Σα πξψηα ζπκπηψκαηα είλαη ππφ κνξθή κηθξψλ
θίηξηλσλ θειίδσλ. Σα βαξηά πξνζβεβιεκέλα θχιια γίλνληαη θίηξηλα, λεθξψλνληαη θαη
θαιχπηνληαη απφ έλα πνιχ ιεπηφ ηζηφ αξάρλεο πνπ πξνζηαηεχεη ηα αθάξεα. Όηαλ ε
πξνζβνιή ηνπ είλαη πνιχ ζνβαξή, παξαηεξείηαη θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε θαη ηα άλζε
ζηεγλψλνπλ.
Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ ηεηξάλπρνπ είλαη αξθεηά δχζθνιε, εηδηθά αλ ν πιεζπζκφο
είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο θαη επηηπγράλεηαη κε βηνινγηθφ ηξφπν κε ην αξπαθηηθφ άθαξη
Phytoseiulus persimilis (Δηθφλα 22) θαη κε δηάθνξα αθαξενθηφλα (Δκκαλνπήι, 2011).

[23]

Δηθόλα 17. Αιεπξψδεο ζεξκνθεπίσλ.

Δηθόλα 19. Πξάζηλν ζθνπιήθη
(πξνλχκθε) ζε ηνκάηα.

Δηθόλα 18. Θξίπαο ηεο Καιηθφξληαο.

Δηθόλα 20. Πξνζβνιή απφ ηελ
Σνχηα ζε θαξπφ ψξηκεο ηνκάηαο.

Δηθόλα 21. Γεκηνπξγία ζηνψλ ζε
θχιια ηνκάηαο απφ Ληξηφκπδα.

Δηθόλα 22. Σεηξάλπρνο ν θνηλφο (δεμηά)
κε ην αξπαθηηθφ ηνπ (αξηζηεξά).

[24]

2.10.2. Μπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο



ΒΟΣΡΤΣΖ (Botrytis cinerea)

Πξφθεηηαη γηα έλα κχθεηα επξχηαηα δηαδεδνκέλν, ν νπνίνο πξνζβάιιεη πάξα
πνιιέο θαιιηέξγεηεο. Δίλαη γλσζηφο πεξηζζφηεξν γηα ηελ αηειή ηνπ κνξθή, σο Botrytis
cinerea (Αδεινκχθεηαο) θαη κε ηελ εμάλζεζε γθξίδνπ ρξψκαηνο θαη απνηειεί πξαγκαηηθά
ζνβαξή απεηιή γηα ηελ εκπνξεχζηκε παξαγσγή. Απνηειεί πξφβιεκα θπξίσο ζηηο
ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, αιιά θαη ζηηο ππαίζξηεο, ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. Σα
ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαινχληαη είλαη ζηελ αξρή θαζηαλέο πδαηψδεηο εθηεηακέλεο θειίδεο,
πνπ έπεηηα εμειίζζνληαη ζε λεθξψζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε γθξίδα εμάλζεζε (ρλνχδη)
πάλσ ζηα πξνζβεβιεκέλα φξγαλα (Δηθφλα 23). Πξνζβάιιεη φια ηα κέξε ησλ θπηψλ θαη
απφ εθεί κνιχλεη ηνπο γεηηνληθνχο ηζηνχο. Δπίζεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ζαπξνθπηηθά
ζε ππνιείκκαηα θαιιηέξγεηαο θαη ζε λεθξά κέξε ησλ θπηψλ θαη απφ εθεί λα κνιχλεη
επίζεο γεηηνληθνχο πγηείο ηζηνχο.
Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ βνηξχηε είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε γηαηί ε αζζέλεηα
αλαπηχζζεηαη πνιχ γξήγνξα. Ζ παξακηθξή θαζπζηέξεζε απφ ηελ έγθαηξε επέκβαζε
ζπλήζσο έρεη δπζάξεζηα ζνβαξέο επηπηψζεηο φπσο απψιεηα παξαγσγήο, δπζθνιία
αληηκεηψπηζεο, πεξηνξηζκέλε επηηπρία, παξακνλή ηεο αζζέλεηαο ζε εζηίεο κέζα ζην
ζεξκνθήπην θαη επαλακφιπλζε, πεξηζζφηεξνπο ςεθαζκνχο κε ζπλέπεηα πςειφηεξν
θφζηνο. Δπίζεο, επεηδή ν κχθεηαο έρεη κεγάιε αλζεθηηθφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα
κπθεηνθηφλα είλαη πην ιφγηα ε ρξήζε ελαιιαζζφκελσλ κπθεηνθηφλσλ κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν δξάζεο θαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο, λα γίλεηαη ζσζηφο ςεθαζκφο, λα
εθαξκφδνληαη νη ζπληζηψκελεο δψζεηο θαη λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ρξήζεο (Δκκαλνπήι,
2011).

[25]



ΑΛΣΔΡΝΑΡΗΧΖ (Alternaria solani)

Ζ αιηεξλαξίσζε είλαη κηα αζζέλεηα ε νπνία παξφηη κπνξεί λα ζπκβεί ζε
νπνηαδήπνηε θαιιηέξγεηα ηνκάηαο, κφλν ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξνθαιεί ζνβαξέο δεκίεο
ζηα θπηά.
θνχξεο θαθέ θειίδεο κε νκφθεληξνπο δαθηχινπο είλαη ηα πξψηα ζπκπηψκαηα πνπ
εκθαλίδνληαη ζηα θχιια (έσο θαη 1 εθαηνζηφ) (Δηθφλα 24), νη νπνίεο κπνξεί λα ελσζνχλ
θαη λα ζρεκαηίζνπλ κεγάιεο λεθξσηηθέο δψλεο. Μπνξεί λα θαιχπηνληαη απφ ζθνχξεο
θαξπνθνξίεο ηνπ κχθεηα, ηνπο θνληδηνθφξνπο κε ηα θνλίδηά ηνπο (ζπφξηα ηνπ κχθεηα).
Μπνξεί επίζεο λα πεξηβάιινληαη απφ θίηξηλν πεξίγπξν (θηηξίληζκα ηζηνχ) θαη ηειηθά ηα
κνιπζκέλα θχιια κπνξεί λα πεζάλνπλ. Πξψηα κνιχλνληαη ηα παιαηφηεξα θχιια.
ηα ζηειέρε νη αιινηψζεηο είλαη ζηελ αξρή κηθξέο θαη ζθνηεηλέο, ζηε ζπλέρεηα
φκσο κεγαιψλνπλ θαη δηακνξθψλνληαη ηφηε νκφθεληξνη δαθηχιηνη. Αλ κνιπλζεί φιν ην
ζηέιερνο, ηφηε ην θπηφ πεζαίλεη. ηνπο θαξπνχο νη θειίδεο μεθηλνχλ απφ ηελ πξφζθπζε
θαξπνχ-θάιπθα θαη έρνπλ ζθνχξεο θαθέ έσο καχξεο θειίδεο (Δηθφλα 24) (Δκκαλνπήι,
2011).



ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ (Phytophthora infestans)

Αζζέλεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ κχθεηα. Σα ηππηθά ζπκπηψκαηά ηνπ είλαη
θαθέηηαζκα θαη λέθξσζε ησλ θχιισλ θαη θαθέ μεξή ζήςε ησλ θαξπψλ.
Σα πξψηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηηο άθξεο ησλ θχιισλ, φπνπ νη
ζηαγφλεο ηνπ λεξνχ παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν, σο αθαλφληζηεο θειίδεο δηαπνηηζκέλεο κε
λεξφ. Πνιχ γξήγνξα ηα θχιια λεθξψλνληαη ρσξίο λα θηηξηλίδνπλ θαη ηα θπηά κπνξεί λα
θαηαζηξαθνχλ εληειψο κέζα ζε ιίγεο κφιηο εκέξεο. Οη βιαζηνί θαη νη κίζρνη κπνξεί
επίζεο λα πξνζβιεζνχλ κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ ζθνχξεο θαθέ θειίδεο (Δηθφλα 25).
Σα ζπκπηψκαηα ζηνπο πξνζβεβιεκέλνπο θαξπνχο είλαη ζθνχξεο ειαηψδεηο
θειίδεο, νη νπνίεο κπνξεί λα κεγαιψλνπλ έσο φηνπ λα πξνζβιεζεί νιφθιεξνο ν θαξπφο
[26]

(Δηθφλα 25). ηελ αξρή ε ζήςε είλαη μεξή, φκσο κε ηελ δεπηεξνγελή πξνζβνιή απφ
άιινπο κηθξννξγαληζκνχο κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ζηνπο θαξπνχο, αιιά κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν θαηξφο είλαη θξχνο θαη πγξφο.
Πνιιέο θνξέο είλαη εχθνιν λα κπεξδεπηνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ πεξνλφζπνξνπ κε
εθείλα ηεο Alternaria. Οη θχξηεο δηαθνξέο ησλ θειίδσλ ηεο Alternaria είλαη φηη απηέο είλαη
κηθξφηεξεο, πην ζθνχξεο θαη εκθαλίδνπλ νκφθεληξνπο δαθηπιίνπο θαη φηη ε Alternaria
εκθαλίδεηαη πην ζπρλά θαηά ηελ δηάξθεηα ζεξκφηεξσλ θαη μεξφηεξσλ πεξηφδσλ.
Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο πξνζηαζίαο απφ ηνλ πεξνλφζπνξν είλαη ε ζσζηή θαη
απνηειεζκαηηθή

ρξήζε

κπθεηνθηφλσλ.

Τπάξρνπλ

θάπνηα

κπθεηνθηφλα

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη ελαληίνλ ηνπ πεξνλφζπνξνπ, ζηα νπνία είλαη απαξαίηεηνο ν ζσζηφο
ρξφλνο ρξήζεο ηνπο ψζηε λα επηηεπρζεί ζεξαπεία. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν κχθεηαο εηζέιζεη
ζηελ θαιιηέξγεηα δηαζπείξεηαη ζπλερψο, θάησ βέβαηα απφ επλντθέο ζπλζήθεο. Έηζη
απαηηείηαη ε ζεξαπεία λα εθαξκφδεηαη πξηλ απφ ηελ αξρή ηεο κφιπλζεο.
Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο λα εθαξκφδνληαη θαη θάπνηεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο, νη
νπνίεο βνεζνχλ ηελ θαιιηέξγεηα πξηλ απφ ηελ πξνζβνιή απφ ηνλ κχθεηα. Απηέο είλαη:
-

Πξνηίκεζε ειηφινπζησλ πεξηνρψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη απνθπγή πγξψλ
πεξηνρψλ.

-

σζηή δηαρείξηζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Σα θπηά είλαη ηδαληθφ λα δηαηεξνχληαη ζε
φξζηα ζέζε θαη ζε ζσζηή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε
έιεπζε ηνπ αέξα.

-

Να απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή άξδεπζε.

-

Να απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα παηάηαο ζε θνληηλέο απνζηάζεηο.

-

Σα πξνζβεβιεκέλα θπηά λα απνκαθξχλνληαη.

-

Να γίλεηαη ζσζηή επηινγή ηεο πνηθηιίαο. Κάπνηεο πνηθηιίεο έρνπλ
αλζεθηηθφηεηα ζηα θχιια, αιιά φρη ζηνπο θαξπνχο (Δκκαλνπήι, 2011).

[27]



ΡΗΕΟΚΣΟΝΗΑ (Rhizoctonia solani)

Πξφθεηηαη γηα κηα αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε θαιιηέξγεηα
ιαραλνθνκηψλ, αιιά κφλν θάησ απφ επλντθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηεο αζζέλεηαο
πξνθαιεί ζνβαξέο δεκηέο. Απηέο είλαη ε θαθή δνκή ηνπ εδάθνπο, ε θαθή ζξέςε θαη ε
πεξίζζεηα αδψηνπ, ε φμηλε αληίδξαζε, ε ρακειή έληαζε ηνπ θσηφο θαη ε πςειή
ζεξκνθξαζία.
Όια απηά ηα είδε ιαραλνθνκηθψλ θαη θαιισπηζηηθψλ, ηα δαραξφηεπηια θαζψο θαη
κεξηθά δηδάληα κπνξεί λα είλαη θπηά μεληζηέο.
Ζ

πξνζβνιή

πξηλ

απφ

ηελ

επψαζε

έρεη

σο

απνηέιεζκα

θαζηαλνχο

κεηαρξσκαηηζκνχο ησλ ηζηψλ (Δηθφλα 26). Μεηά ηελ επψαζε, ηα ζπκπηψκαηα είλαη ην
καιάθσκα θαη ν θαζηαλφο κεηαρξσκαηηζκφο ησλ ππνθνηχισλ θαη ησλ ηζηψλ ηεο ξίδαο.
Έηζη, ηα πξνζβεβιεκέλα θπηά είηε θηηξηλίδνπλ ζηαδηαθά θαη ε αλάπηπμε ηνπ θπηνχ θαη
ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ κηθξή, είηε θαηαξξένπλ μαθληθά. Ο ηζηφο ησλ θπηψλ,
κεηά ηελ πξνζβνιή, είλαη πηζαλφλ λα θαιχπηεηαη απφ κπθειηαθή αλάπηπμε δηαθνξεηηθνχ
ρξψκαηνο.
πκπηψκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ άιια παζνγφλα είλαη πνιχ φκνηα θαη ππάξρεη
δπζθνιία ζηελ δηαθνξνπνίεζή ηνπο. Απηά ηα παζνγφλα είηε είλαη εδάθνπο (Pythium,
Rhizoctonia, Fusarium), είηε ζπφξσλ (Alternaria). Σα παζνγφλα ηνπ εδάθνπο
πξνζβάιινπλ κφλν ηηο ξίδεο θαη ηελ βάζε ηνπ ζηειέρνπο ηνπ θπηνχ θαη δηαβηψλνπλ ζην
έδαθνο κε ηελ κνξθή σνζπνξίσλ, ζθιεξσηίσλ ή ριακπδνζπνξίσλ, ελψ ηα παζνγφλα ησλ
ζπφξσλ πξνζβάιινπλ φια ηα ππέξγεηα κέξε θαη δηαβηψλνπλ ζηα ππνιείκκαηα ησλ θπηψλ
σο θνλίδηα.
Δπεηδή ηα παζνγφλα απηά έρνπλ κεγάιν εχξνο αλζεθηηθφηεηαο, ε αζζέλεηα κπνξεί
λα ζπκβεί θάησ απφ πνηθηιίεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο. Ο
έιεγρνο ηεο αζζέλεηαο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ επηινγή ζπφξνπ πςειήο πνηφηεηαο, κε θαιή
δνκή θαη ζσζηή απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο, θαη κε ηζνξξνπεκέλν pH (Δκκαλνπήι, 2011).

[28]



ΔΠΣΟΡΗΧΖ (Septoria lycopersici)

Αζζέλεηα πνπ εκθαλίδεηαη παγθνζκίσο θαη θάησ απφ επλντθέο ζπλζήθεο
αλάπηπμεο κπνξεί λα είλαη ε πην θαηαζηξνθηθή γηα ην θχιισκα ηεο ηνκάηαο. Μηθξέο (2-3
ρηιηνζηψλ) θπθιηθέο, ζθνχξεο θειίδεο κε αλνηρηφρξσκν θέληξν εκθαλίδνληαη αξρηθά ζηα
θχιια. Αξγφηεξα, ζην θέληξν ηα ππθλίδηα πνπ θαηαδχνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ηζηφ
δηακνξθψλνληαη σο κηθξά καχξα ζηίγκαηα (κεηά βίαο νξαηά απφ γπκλφ κάηη). Οη θειίδεο
πεξηβάιινληαη επίζεο απφ θίηξηλε πεξίγπξν (Δηθφλα 27). ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ
θειίδσλ είλαη κεγάινο, ηφηε απηέο ελψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ κεγάιεο λεθξσηηθέο
πεξηνρέο θαη ηειηθά ηα θχιια πέθηνπλ. Ζ κφιπλζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζηα ζηειέρε, ζηνπο
κίζρνπο θαη ζηνπο θάιπθεο, αιιά εθεί νη θειίδεο είλαη κηθξφηεξεο. Ζ πξνζβνιή μεθηλά
απφ ην θαηψηεξν ζεκείν πξνο ηα αλψηεξα κέξε ησλ θπηψλ, ελψ, ζπάληα είλαη ε πξνζβνιή
ζηνπο θαξπνχο.
Ο έιεγρνο ηεο αζζέλεηαο απηήο γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
 πφξνη ειεχζεξνη παζνγφλσλ.
 Ακεηςηζπνξά.
 Γξήγνξε ελζσκάησζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαιιηέξγεηαο κεηά ηελ ζπγθνκηδή ή
αθαίξεζή ηνπο.
 Απνθπγή ππεξβνιηθήο άξδεπζεο.
 Απνθπγή κεηαθίλεζεο κέζα ζηελ θαιιηέξγεηα φηαλ ηα θπηά είλαη πγξά.
 Παζζάισζε ησλ θπηψλ.
 Δθαξκνγή κπθεηνθηφλνπ (είλαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο)
(Δκκαλνπήι, 2011).

[29]

Δηθόλα 23. Βνηξχηεο.

Δηθόλα 24. Αιηεξλαξίσζε.

Δηθόλα 26. Ρηδνθηνλίαζε.

Δηθόλα 25. Πεξνλφζπνξνο.

Δηθόλα 27. επηνξίσζε.

2.10.3. Βαθηεξηαθέο αζζέλεηεο

Οη θπξηφηεξεο βαθηεξηνινγηθέο αζζέλεηεο πνπ πξνζβάινπλ ηελ θαιιηέξγεηα
ηνκάηαο, επηηξαπέδηαο θαη ηχπνπ cherry, είλαη νη αθφινπζνη (Δκκαλνπήι, 2011):



ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΚΟ

Πξφθεηηαη γηα κηα παγθφζκηα αζζέλεηα, ε νπνία κπνξεί λαη κελ λα είλαη ζπνξαδηθή,
αιιά είλαη θαη πνιχ θαηαζηξνθηθή. Όινη νη ηχπνη θαιιηεξγνχκελεο ηνκάηαο είλαη
[30]

επηξξεπείο ζε ζνβαξέο απψιεηεο εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο. Ο Clavibacter michiganensis
είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηε ιίζηα EPPO ησλ παζνγφλσλ ηα νπνία είλαη ζε θαξαληίλα. Σν
εχξνο ησλ μεληζηψλ ηνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηνκάηα, ηελ πηπεξηά θαη θάπνηα άγξηα είδε
ζνιαλσδψλ.
Σα πξψηα ζπκπηψκαηα είλαη ε κάξαλζε ηνπ θπηνχ. Κειηδψζεηο πξνθαινχληαη
ζηνπο ηζηνχο ησλ αγγείσλ θαη είλαη πηζαλφλ απφ ηα πξνζβεβιεκέλα ζηειέρε λα εθθξίλεηαη
θίηξηλν πγξφ. Φσηεηλέο ξαβδψζεηο πνπ εθηείλνληαη απφ ηνλ κίζρν θαηά κήθνο ηνπ
ζηειέρνπο ζπλνδεχνπλ ηελ κάξαλζε ησλ θχιισλ. ηε ζπλέρεηα νη ξαβδψζεηο απηέο
κπνξεί λα ζπάζνπλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έιθνο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φκσο
πνπ κπνξεί θαη λα κελ δεκηνπξγεζεί.
ηνπο θαξπνχο δεκηνπξγνχληαη θειίδεο, κε αιινίσζε θαθέ ρξσκαηηζκνχ ζην
θέληξν πνπ πεξηβάιιεηαη απφ άζπξν θσηεηλφ θχθιν (κνηάδνπλ κε κάηη πνπιηνχ) (Δηθφλα
28). Οη θειίδεο απηέο έρνπλ δηάκεηξν 3-6 ρηιηνζηά.
Ζ κάξαλζε ηεο ηνκάηαο κπνξεί επίζεο λα πξνθιεζεί απφ ηνπο κχθεηεο Verticillium
albo-atrum ή Fusarium oxysporum αιιά ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε εληεξηψλε δελ
απνρξσκαηίδεηαη θαη ε θειίδσζε ησλ ηζηψλ ηνπ ζηειέρνπο δελ είλαη θαη ηφζν
ραξαθηεξηζηηθή. Αληί γηα κάξαλζε εκθαλίδεηαη κφλν θηηξίληζκα αλάκεζα ζηα λεχξα. ηηο
ζεξκέο ηξνπηθέο ή ππνηξνπηθέο πεξηνρέο ην βαθηήξην Pseudomonas (Ralstonia)
solanacearum κπνξεί λα πξνθαιέζεη βαθηεξηαθή κάξαλζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη
ηζηνί ησλ αγγείσλ επίζεο θειηδψλνληαη αιιά αλ θνπεί ην ζηέιερνο εγθάξζηα άζπξεο έσο
θίηξηλεο κηθξέο ζηαγφλεο παρχξξεπζηνπ πγξνχ εθθξίλνληαη απφ ηηο αγγεηψδεηο δεζκίδεο.
Αλ έλα θνκκάηη ηνπ ζηειέρνπο ηνπνζεηεζεί ζην λεξφ, εκθαλίδεηαη γαιαθηψδεο ξνή απφ
θχηηαξα ηνπ μειψκαηνο. Οη θειίδεο πνπ κνηάδνπλ κε κάηη πνπιηνχ δελ εκθαλίδνληαη
πάληα αιιά φηαλ εκθαλίδνληαη απνηεινχλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ δηάγλσζε ηεο
αζζέλεηαο.
Γελ ππάξρνπλ θάπνηα κέηξα γηα άκεζν έιεγρν απηνχ ηνπ παζνγφλνπ. σζηή
επηινγή ζπφξσλ θαη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πξέπεη λα γίλνληαη φπσο:
 Τγηείο θαξπνί, απφ ηνπο νπνίνπο ζα απνθηεζνχλ ζπφξνη.
 Απνιχκαλζε ησλ ζπφξσλ κε ππνρισξηνχρν αζβέζηην ή πδξνρισξηθφ νμχ.
 Απνιχκαλζε ππνζηξψκαηνο, ζε γιάζηξεο θαη ζε παζζάινπο.
[31]

 Ακεηςηζπνξά.
 Απνθπγή ππεξβνιηθήο άξδεπζεο.
 Απνκάθξπλζε πξνζβεβιεκέλσλ θπηψλ.
 Απνθπγή επαθήο κε ηα θπηά φηαλ είλαη βξεγκέλα (θαηά ηελ κεηαθχηεπζε, ηελ
θαιιηέξγεηα, ην θιάδεκα θαη ηελ ζπγθνκηδή).
 Όξγσκα εδάθνπο, αλ ην βαθηεξηαθφ έιθνο πξνυπήξρε ζηνλ αγξφ, γηα ηελ
επηηάρπλζε ηεο απνζχλζεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θπηψλ ζην έδαθνο
(Δκκαλνπήι, 2011).



ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΖ

ΣΗΓΜΑΣΧΖ

-

ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΖ

ΚΖΛΗΓΧΖ

(Pseudomonas syringae pv. Tomato - Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria)

Πξφθεηηαη γηα αζζέλεηεο, νη νπνίεο έρνπλ παγθφζκηα εμάπισζε. Ζ ηνκάηα θαζψο
θαη άιια είδε ζνιαλσδψλ πεξηιακβάλνληαη ζην εχξνο ησλ μεληζηψλ ησλ παζνγφλσλ.
Μηθξέο θαζηαλέο λεθξσηηθέο θειίδεο, νη νπνίεο ζπλήζσο πεξηβάιινληαη απφ θίηξηλε
πεξηνρή, εκθαλίδνληαη ζηα θχιια, ελψ ζηα ζηειέρε θαη ζηνπο κίζρνπο δεκηνπξγνχληαη
αθαλφληζηεο θειίδεο. Δίλαη δπλαηφλ νη θειίδεο λα ελσζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο
λεθξσηηθέο πεξηνρέο, ελψ κπνξεί επίζεο ηα θχιια λα έρνπλ ζρηζκέλεο άθξεο, κε
απνηέιεζκα λα πεζαίλνπλ ηειηθά.
Γελ δηαθξίλνληαη θαη ηα δχν βαθηήξηα απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαινχλ ζηα
θχιια. Δπηπιένλ, θαη ηα δχν πξνθαινχλ θειίδεο θαη ζηνπο θαξπνχο. Οη θειίδεο πνπ
νθείινληαη ζην βαθηήξην P. syringae είλαη κηθξέο (1-2 ρηιηνζηά), αλπςσκέλεο, ζθνχξεο
θαθέ έσο καχξεο (Δηθφλα 29), ελψ κεξηθέο θνξέο ζην βαθηήξην X. campestris είλαη
κεγαιχηεξεο, θαθέ, ηξαρείο, κε αλπςσκέλεο άθξεο αιιά βπζηζκέλν θέληξν (Δηθφλα 30).
Πνιιέο θνξέο κπεξδεχνληαη ηα ζπκπηψκαηα ζηα θχιια κε ηα ζηίγκαηα πνπ
πξνθαιεί ε ζεπηνξίσζε. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ε ζεπηνξίσζε πξνζβάιιεη ηα κεγαιχηεξα
θχιια θαη εκθαλίδεη ππθλίδηα, ελψ ηα βαθηήξηα πξνζβάιινπλ θπξίσο ηα λεαξά θχιια θαη
δελ εκθαλίδνπλ ππθλίδηα.
[32]

Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα άκεζν θαη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο
αζζέλεηαο, γηα απηφ πξέπεη λα επηιέγνληαη πγηείο ζπφξνη θαη κεηαθπηεπκέλα θπηά γηα κηα
θαιή θαιιηέξγεηα. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα γίλεηαη:
 Δπηινγή πγηψλ θαξπψλ απφ ηνπο νπνίνπο ζα απνθηεζνχλ νη ζπφξνη.
 Απνιχκαλζε ζπφξσλ κε ππνρισξηνχρν αζβέζηην ή πδξνρισξηθφ νμχ.
 Απνιχκαλζε ππνζηξψκαηνο, γιαζηξψλ θαη παζζάισλ.
 Ακεηςηζπνξά.
 Απνκάθξπλζε πξνζβεβιεκέλσλ θπηψλ.
 Απνθπγή επαθήο ησλ θπηψλ φηαλ είλαη βξεγκέλα.
 Υξήζε κπθεηνθηφλσλ ραιθνχ ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ δηαηήξεζε πγηψλ θπηψλ
(Δκκαλνπήι, 2011).

Δηθόλα 28. Πξνζβνιή
θαξπνχ ηνκάηαο απφ
Βαθηεξηαθφ έιθνο.

Δηθόλα 29. Πξνζβνιή
θχιινπ ηνκάηαο απφ
Βαθηεξηαθή ζηηγκάησζε.

Δηθόλα 30. Πξνζβνιή
θχιινπ ηνκάηαο απφ
Βαθηεξηαθή θειίδσζε.

[33]

2.10.4. Ηώζεηο



Ο ΗΟ ΣΟΤ ΜΧΑΗΚΟΤ ΣΖ ΣΟΜΑΣΑ (Tomato Mosaic Virus, ToMV)

Αζζέλεηα πνπ βξίζθεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη είλαη πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη
ζεκαληηθέο απψιεηεο απνδφζεσο ηεο ηνκάηαο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηνλ ρξφλν ηεο
πξνζβνιήο. Έρεη κεγάιν εχξνο μεληζηψλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα είδε ηεο
νηθνγέλεηαο Solanaceae αιιά θαη κεξηθά είδε απφ ηηο νηθνγέλεηεο, Amaranthaceae θαη
Chenopodiaceae.
Ζ πξνζβνιή εκθαλίδεηαη κε δηάθνξα ζπκπηψκαηα, κε πην θνηλφ ηηο δηάζηηθηεο
πεξηνρέο ζηα θχιια, αλνηρηνχ έσο ζθνχξνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο. ηα θπηά παξαηεξνχληαη
θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε θαη ριψξσζε (Δηθφλα 31). Δπίζεο πξνθαιείηαη θαηζάξσκα θαη
παξακφξθσζε ησλ θχιισλ, θαζψο επίζεο θαη ξαβδψζεηο ζηνπο κίζρνπο ησλ θπηψλ. ηνπο
θαξπνχο κπνξεί λα εκθαληζηεί κσζατθφ θαη παξακνξθψζεηο, κε ην εζσηεξηθφ ζχκπησκα
λα είλαη θαθέηηαζκα ησλ αγγείσλ. Δάλ ε πξνζβνιή ζηα θπηά γίλεη λσξίο, ηφηε ηα άλζε
είλαη ζηείξα θαη έηζη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην πξνζβνιήο δελ θαξπνθνξνχλ. Δπεηδή
πνιιέο θνξέο ππάξρεη ζχγρπζε ησλ ζπκπησκάησλ κε άιισλ ηψζεσλ, ζπληζηάηαη έιεγρνο
ησλ θπηψλ ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα.
Ο ηφο ΣνΜV είλαη πνιχ εχθνια κεηαδηδφκελνο, αθφκα θαη κε απιή επαθή ή θαηά
ηε κεηαθχηεπζε απφ κεραληθέο πιεγέο, κε πεγή ηα κνιπζκέλα θπηηθά ππνιείκκαηα αιιά
θαη ηνπο ζπφξνπο. Δπίζεο, είλαη εμαηξεηηθά ζηαζεξφο θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξακέλεη
ζην έδαθνο κήλεο ή θαη ρξφληα, αλαιφγσο βέβαηα θαη ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο.
Ο έιεγρνο ηνπ ηνχ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο κε ακεηςηζπνξά, κε
απνιχκαλζε ηνπ ππνζηξψκαηνο ηνπ ζπφξνπ κε αηκφ, κε κεηαρείξηζε ηνπ ζπφξνπ κε 10%
trisodium phosphate γηα ηνπιάρηζην 15 ιεπηά ή ζεξκηθή κεηαρείξηζε ησλ μεξψλ ζπφξσλ
ζηνπο 70°C γηα 2-4 εκέξεο, λα εθαξκφδνπκε ζπρλφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη
λεξφ φηαλ ρεηξηδφκαζηε ηα θπηά θαη ηέινο λα απνκαθξχλνπκε ηα πξνζβεβιεκέλα θπηά θαη
λα ρξεζηκνπνηνχκε αλζεθηηθέο πνηθηιίεο (Καπνπξάλε, 2002).

[34]

 ΗΟ

ΣΟΤ

ΚΖΛΗΓΧΣΟΤ

ΜΑΡΑΜΟΤ

ΣΖ

ΣΟΜΑΣΑ

(Tomato spotted wilt virus, TSWV)

Ζ κεηάδνζε ηνπ ηνχ γίλεηαη κε ηνπο ζξίπεο. Ζ πξφζιεςε ηνπ ηνχ απφ ηα αζζελή
θπηά γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο πξνλχκθεο ηνπ ζξίπα, νη νπνίεο πξέπεη λα ηξαθνχλ ζην
αζζελέο θπηφ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά.
Ζ αζζέλεηα αξρίδεη κε ηελ εκθάληζε κηθξψλ θπθιηθψλ θειίδσλ νξεηράιθηλνπ
ρξψκαηνο ζηα λεαξά θπξίσο θχιια. Οη θειίδεο είλαη δηάζπαξηεο ή ελψλνληαη θαη
θαιχπηνπλ κεγάιν κέξνο ή θαη νιφθιεξν ην έιαζκα ηνπ θχιινπ (Δηθφλα 32). ηνπο
θαξπνχο ησλ αζζελψλ θπηψλ εκθαλίδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο θειίδεο απφ νκφθεληξνπο
θχθινπο.
Βαζηθφ κέηξν αληηκεηψπηζεο ηεο ίσζεο απηήο είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη έγθαηξε
θαηαπνιέκεζε ησλ ζξηπψλ ψζηε νη πιεζπζκνί λα δηαηεξνχληαη ρακεινί ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Δπίζεο ζπληζηάηαη ε άκεζε εθξίδσζε θαη θαχζε ησλ αζζελψλ
θπηψλ ηνκάηαο, θαζψο θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ (Δκκαλνπήι, 2011).



ΗΟ ΣΟΤ ΚΗΣΡΗΝΟΤ ΚΑΡΟΤΛΗΑΜΑΣΟ ΣΧΝ ΦΤΛΛΧΝ ΣΖ
ΣΟΜΑΣΑ (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV)

Σα πξνζβεβιεκέλα θπηά παξνπζηάδνπλ έληνλν λαληζκφ θαη ριψξσζε, κε θπιιίδηα
κηθξά εχζξαπζηα θαη θαξνπιηαζκέλα πξνο ηα πάλσ (Δηθφλα 33). Σα θπηά απηά επίζεο
παξνπζηάδνπλ έληνλε αλζφξξνηα θαη κηθξή ή θαζφινπ θαξπφδεζε.
Ζ κεηάδνζε ηνπ ηνχ γίλεηαη κε ηνλ αιεπξψδε ηνπ θαπλνχ (Bemisia tabaci), φρη
φκσο κε ηνλ αιεπξψδε ησλ ζεξκνθεπίσλ (Trialeurodes vaporariorum). Ο ηφο δελ
κεηαδίδεηαη κεραληθά (επαθή) νχηε κε ην ζπφξν (Δκκαλνπήι, 2011).

[35]

Δηθόλα 31. Ίσζε Μσζατθνχ ηεο
ηνκάηαο ή ToMV.

Δηθόλα 32. Ίσζε Κειηδσηνχ
Μαξαζκνχ ηεο ηνκάηαο ή TSWV.

Δηθόλα 33. Ίσζε Κίηξηλνπ
Καξνπιηάζκαηνο ησλ θχιισλ
ηεο ηνκάηαο ή TYLCV.

2.11. Κξηηήξηα επηινγήο πβξηδίωλ θαη πνηθηιηώλ ηνκάηαο

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαιιηέξγεηεο ηεο
Διιάδαο. Έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πβξηδίνπ ή πνηθηιίαο
ηνκάηαο είλαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο-πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηή σο πξνο ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαξπνχ ηεο. Οη πνηθηιίεο θαη ηα πβξίδηα ηεο ηνκάηαο, αλάινγα κε ηελ
ρσξηθή επεμεξγαζία πνπ ζα ππνζηνχλ, ρσξίδνληαη ζε (Μπάθνπ, 2009):


Βηνκεραληθέο ηνκάηεο. Πξνηηκψληαη νη πνηθηιίεο θαη ηα πβξίδηα πνπ δίλνπλ
θαξπνχο κε:
- πκπαγή ζάξθα,
- Μηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ,
- Καηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ κεηαπνίεζε.



Δπηηξαπέδηεο ηνκάηεο. Πξνηηκψληαη νη πνηθηιίεο θαη ηα πβξίδηα πνπ δίλνπλ
θαξπνχο κε:
- Μηθξφ-κεζαίν κέγεζνο θαη φρη κεγάιν,
- Υξψκα ιακπεξφ θφθθηλν, νκνηφκνξθν,

[36]

- Καιή πθή,
- πλεθηηθφηεηα θαη άξσκα,
- Γεχζε,
- Μαθξά δηαηεξεζηκφηεηα (Μπάθνπ, 2009).
Ζ ζσζηή επηινγή γηα έλα πβξίδην ή κηα πνηθηιία πνπ ζα θαιιηεξγεζεί, ζα πξέπεη λα
έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
-

Τςειή απφδνζε,

-

Πξσηκφηεηα,

-

Καιή πνηφηεηα θαξπνχ,

-

Αληνρή ζηηο αζζέλεηεο,

-

Αληνρή ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).

Έηζη ινηπφλ, ην πβξίδην ή ε πνηθηιία πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα
απαηηνχκελα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά ψζηε ε πεξίνδνο ζπγθνκηδήο λα ζπκπίπηεη κε ηελ
πεξίνδν φπνπ δηακνξθψλνληαη πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ αγνξά. Ζ απφζηαζε ηεο γεσξγηθήο
εθκεηάιιεπζεο, ηδηαίηεξα απφ ηηο μέλεο αγνξέο, είλαη έλα άιιν ζεκαληηθφ θξηηήξην, θαζψο
ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ πνηθηιίεο ή πβξίδηα πνπ αληέρνπλ ζηηο κεηαζπιιεθηηθέο
κεηαρεηξίζεηο θαη ζηε κεηαθνξά, ελψ δελ ζα ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηά ηνπο κεηά ηε
ζπγθνκηδή (Μπάθνπ, 2009).

2.11.1. Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ αγνξά

ηελ επξσπατθή αγνξά έρεη επηθξαηήζεη ε θαιιηέξγεηα πβξηδίσλ ηνκάηαο ηα νπνία
έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο κεηά ηε ζπγθνκηδή (long life ή semi long life). Οη θχξηεο
παξαγσγηθέο ρψξεο ηνκάηαο είλαη ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Οιιαλδία (Γξάθεκα 1). Απφ
ην 1995, ε Ηζπαλία πνπιάεη θάζε ρξφλν ζην εμσηεξηθφ πεξίπνπ 900.000 ηφλνπο θξέζθηαο
ληνκάηαο, γεγνλφο πνπ ηε θέξλεη πξψηε ζηηο εμαγσγέο ληνκάηαο ζηελ Δπξψπε (θαη 3ε
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παγθνζκίσο, κεηά ην Μεμηθφ θαη ηε πξία). Αθνινπζεί ε Οιιαλδία (834.000 ηφλνπο ην
2007), ε Σνπξθία (372.000 ηφλνπο), ην Μαξφθν (297.000 ηφλνπο), ην Βέιγην (203.000
ηφλνπο), ε Γαιιία (167.000 ηφλνπο) θαη ε Ηηαιία (110.000 ηφλνπο) (FAO, 2010). Ο
ζεκαληηθφο φγθνο ηεο παξαγσγήο ζηελ Οιιαλδία, κε θαιιηέξγεηεο ζεξκνθεπίνπ θαη εθηφο
εδάθνπο, νθείιεηαη ζε ηξεηο παξάγνληεο: πςειή ηερλνινγία, ζέξκαλζε κε θπζηθφ αέξην
πνπ εμάγεηαη απφ ηα εζληθά ρσξηθά χδαηα θαη θζελή εξγαζία εηδηθεπφκελσλ θνηηεηψλ
(http://dspace.aua.gr).
Σν 2008, ε Γεξκαλία εηζήγαγε 201.000 ηφλνπο ηζπαληθή ληνκάηα, ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην 174.000 ηφλνπο, ε Γαιιία 152.000 ηφλνπο, ε Οιιαλδία 145.000 ηφλνπο, ε
Πνισλία 57.000 ηφλνπο, ε Ηηαιία 33.000 ηφλνπο, ε Σζερία 28.000 ηφλνπο θ.ιπ. πξάγκαηη,
κεηά ηελ παηάηα, ε ληνκάηα είλαη ην αγξνηηθφ πξντφλ κε ηε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζηελ
Δπξψπε. Σν 2007, νη Έιιελεο θαηαλάισζαλ 61 θηιά αλά θάηνηθν, νη Γαλνί 32 θηιά, νη
Ηηαινί 31 θηιά, νη Ηζπαλνί 17 θηιά, νη Γάιινη 14 θηιά, νη Βξεηαλνί 8,1 θηιά, νη Βέιγνη θαη
νη Γεξκαλνί απφ 8 θηιά (http://dspace.aua.gr).
ηελ Διιάδα, νη εηζαγφκελεο πνζφηεηεο ηνκάηαο (19.494 ηφλνη) απνηεινχλ ην 2%
πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ηνκάηαο γηα ην 2007 (684.000 ηφλνη), ελψ
νη εμαγσγέο ηεο (4.093 ηφλνη) απνηεινχλ κία πνιχ κηθξή πνζφηεηα (0,5%) (Γξάθεκα 2).
Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ζρεδφλ φιε ε παξαγφκελε πνζφηεηα θαηαλαιψλεηαη ζηελ
εγρψξηα αγνξά. Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο εηζάγνληαη απφ Ηηαιία, Ηζπαλία, Οιιαλδία,
θφπηα θαη Σνπξθία (http://dspace.aua.gr).
Οη ηνκάηεο πνπ εηζάγνληαη πξνέξρνληαη απφ θαιιηέξγεηεο ζεξκνθεπίνπ θαη είλαη
long life ή semi long life, δειαδή καθξάο δηάξθεηαο δσήο κεηά ηελ ζπγθνκηδή θαη ε
πνηφηεηά ηνπο ζεσξείηαη αξθεηά θαιή. Χο επί ην πιείζηνλ νη θαξπνί είλαη κεζαίνπ
κεγέζνπο θαη ζε ηζακπί (cluster), ελψ εηζάγεηαη θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνκαηίληα cherry
(http://dspace.aua.gr).
Οη ηηκέο πψιεζεο ηεο ληνκάηαο αλά θηιφ βαζίδνληαη ζηα Γειηία Σηκψλ ηεο
Κεληξηθήο Λαραλαγνξάο Αζελψλ (Κ.Λ.Α.). Υξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηεο ηξηεηίαο
2008-2010, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1), απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ηεο ληνκάηαο
ζηελ ειιεληθή αγνξά. Απφ ηηο ηηκέο απηέο πξνζδηνξίδεηαη ε κέζε ηηκή αλά θηιφ θαη
ππνινγίδεηαη ε πξφβιεςε πσιήζεσλ. Έηζη, ε επηθξαηνχζα ηηκή ηεο ληνκάηαο είλαη 0,84 €
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κε κέγηζηε ηηκή ηα 1,43 €, ελψ ε κέζε ηηκή πψιεζήο πξνθχπηεη λα είλαη 1,10 €
(http://dspace.aua.gr).

Γξάθεκα 1. Κχξηεο παξαγσγηθέο ρψξεο ηνκάηαο, λσπή θαηαλάισζε θαη βηνκεραληθή παξαγσγή
ζε ηφλνπο (πεγή: http://dspace.aua.gr).

Γξάθεκα 2. Πνζφηεηεο λσπήο ηνκάηαο πνπ εηζήρζεζαλ θαη εμήρζεζαλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν
2004 - 2008 ζε ηφλνπο (πεγή: http://dspace.aua.gr).

Πίλαθαο 1. Σηκέο ηνκάηαο πεξηφδνπ 2008 - 2010 (πεγή: http://dspace.aua.gr).
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Ληαληθέο Σηκέο Σνκάηαο ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Αζελώλ
Διάρηζηε Σηκή Μέγηζηε Σηκή Δπηθξαηνύζα Σηκή
(ζε €) αλά θηιό (ζε €) αλά θηιό
(ζε €) αλά θηιό
Ηαλ-08
Φεβ-08
Μάξ-08
Απξ-08
0,7
2,0
1,17
Ματ-08
0,4
1,7
0,90
Ηνχλ-08
0,2
1,2
0,57
Ηνχι-08
0,3
1,3
0,58
Αχγ-08
0,3
1,1
0,53
επη-08
0,3
1,2
0,77
Οθη-08
0,7
1,8
1,35
Ννε-08
0,4
1,3
0,81
Γεθ-08
0,3
1,3
0,71
Ηαλ-09
0,4
1,3
0,84
Φεβ-09
0,4
1,0
0,65
Μάξ-09
0,6
1,6
1,09
Απξ-09
0,7
1,6
1,20
Ματ-09
0,4
1,8
1,08
Ηνχλ-09
0,3
1,5
0,68
Ηνχι-09
0,4
1,5
0,72
Αχγ-09
0,2
1,0
0,50
επη-09
0,2
1,2
0,54
Οθη-09
0,4
1,2
0,60
Ννε-09
0,4
1,2
0,68
Γεθ-09
0,5
1,2
0,85
Ηαλ-10
0,4
1,2
0,77
Φεβ-10
0,4
1,6
1,04
Μάξ-10
0,4
1,3
0,75
Απξ-10
0,7
1,8
1,11
Ματ-10
0,3
1,4
0,81
Ηνχλ-10
0,3
1,2
0,71
Ηνχι-10
0,3
1,5
0,96
Αχγ-10
0,4
2,0
1,01
επη-10
0,5
1,5
1,07
Οθη-10
0,6
1,7
1,11
Ννε-10
Γεθ-10
Μέζεο Σηκέο
0,41
1,43
0,84

Πξνκήζεηα*
(ζε €)
0,30
0,26
0,18
0,20
0,17
0,18
0,27
0,20
0,20
0,20
0,15
0,24
0,24
0,27
0,23
0,23
0,15
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,24
0,20
0,27
0,21
0,18
0,23
0,30
0,23
0,26
0,21

* Πξνκήζεηα εκπφξνπ ηεο Κ.Λ.Α., ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ (πεξίπνπ 15%) ηεο εθάζηνηε ηηκήο πψιεζεο.

Δίλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί ε δήηεζε ηεο επεμεξγαζζείζαο ληνκάηαο, νη βαζηθνί
παξάγνληεο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε δαπάλε
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ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Διιάδα γηα ηα πξντφληα επεμεξγαζίαο ληνκάηαο (ΔΤΔ 1998/1999)
(http://webcache.googleusercontent.com).
Σα πξντφληα ληνκάηαο απνηεινχλ ππνθαηάζηαηα ηεο θξέζθηαο ληνκάηαο, κε
απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε δήηεζε ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ζ δήηεζή
ηνπο επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ ηηκή ηεο λσπήο ληνκάηαο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο
δεηνχκελεο πνζφηεηαο φηαλ ε ηηκή ηεο ληνκάηαο είλαη ρακειή θαη ηελ αχμεζή ηεο ζηελ
αληίζεηε πεξίπησζε. Δπίζεο, ε ηηκή ησλ πξντφλησλ ληνκάηαο επηδξά ζηε δήηεζε κεηαμχ
ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, ηα νπνία είλαη κεηαμχ ηνπο ππνθαηάζηαηα αγαζά.
εκεηψλεηαη φηη, ηα πξντφληα ληνκάηαο είλαη βαζηθά αγαζά θαη παξνπζηάδνπλ πςειή
ειαζηηθφηεηα δήηεζεο. Αθφκε άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ησλ
πξντφλησλ ληνκάηαο είλαη, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, ν νπνίνο επλνεί ηε δήηεζε ησλ
πξντφλησλ ληνκάηαο θαη ηδηαίηεξα ησλ έηνηκσλ ζαιηζψλ θαη ηνπ ειαθξά ζπκππθλσκέλνπ
ρπκνχ ληνκάηαο. Άιινο παξάγνληαο είλαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
δήηεζε ηεο ληνκάηαο σο ζχλνιν, άιια θαη αλά θαηεγνξία πξντφληνο. Καη ηέινο ε
δηαθήκηζε επεξεάδεη θαη θαηεπζχλεη ηελ δήηεζε ζε ζπγθεθξηκέλα εκπνξηθά ζήκαηα
(http://webcache.googleusercontent.com).
ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ε κέζε κεληαία δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα
θξέζθηα ληνκάηα, ηνκαηνπνιηφ θαη απνθινησκέλα ληνκαηάθηα ζε θνλζέξβα, έηνηκεο
ζάιηζεο θαη ζαιάηεο θαη ρπκνχο ιαραληθψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα
νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΔΤΔ ηελ πεξίνδν 1998-1999.
εκεηψλεηαη φηη, ζηηο δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο, ζπγθαηαιέγνληαη θαη πξντφληα πνπ δελ
έρνπλ βάζε ηελ ληνκάηα (http://webcache.googleusercontent.com).
Ζ έξεπλα απηή θαιχπηεη βάζεη δείγκαηνο ηα λνηθνθπξηά ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο,
αλεμάξηεηα απφ ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Ο κέζνο φξνο ησλ
κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ αλήιζε 1.383,24 επξψ θαη νη κεληαίεο δαπάλεο γηα είδε
δηαηξνθήο 227,14 επξψ. Οη δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα λσπή ληνκάηα, αλέξρνληαη ζε
5,6 επξψ (2,5% ησλ ζπλνιηθψλ κεληαίσλ δαπαλψλ γηα είδε δηαηξνθήο). Οη κεληαίεο
δαπάλεο γηα ηνκαηνπνιηφ θαη απνθινησκέλε ληνκάηα ζε θνλζέξβα αλέξρνληαη ζε 1,02
επξψ, ελψ νη αληίζηνηρεο δαπάλεο γηα έηνηκεο ζάιηζεο είλαη 1,07 επξψ θαη γηα ρπκνχο
ιαραληθψλ 0,13 επξψ (http://webcache.googleusercontent.com).
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Πίλαθαο 2. Μέζνο φξνο δαπαλψλ (ζε €) ησλ λνηθνθπξηψλ γηα πξντφληα ληνκάηαο αλά
πεξηνρή ηελ πεξίνδν 1998-1999 (πεγή: http://webcache.googleusercontent.com).
ύλνιν
Πεξηθέξεηα
αζηηθώλ
πξωηεύνπζαο
πεξηνρώλ
227,14
235,52
244,68
5,60
5,59
5,85

Όιεο νη
πεξηνρέο

Καηεγνξίεο
Δίδε δηαηξνθήο
Νηνκάηεο
Σνκαηνπνιηφο,
απνθινησκέλα
ηνκαηάθηα
Έηνηκεο ζάιηζεο
Υπκνί ιαραληθψλ
ύλνιν αγνξώλ

1,02

1,07

1,07
0,13
1.383,24

1,21
0,17
1.523,46

1,24

Λνηπέο
ΖκηΑγξνηηθέο
αζηηθέο αζηηθέο
πεξηνρέο
πεξηνρέο πεξηνρέο
215,10
223,13
224,37
202,27
5,15
5,20
5,83
5,50

Θεζζαινλίθε

0,62

0,85

0,92

0,91

1,34
1,57
0,25
0,05
1.661,46 1.380,01

0,85
0,04
1.283,11

0,73
0,05
1.199,73

0,73
0,04
1.041,00

Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο εγρψξηαο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ
ηεο ληνκάηαο (ζπγθεληξσηηθά θαη αλά θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ ηεο) γηα ηελ πεξίνδν
1999-2003, απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3. Σα κεγέζε πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα
αθνξνχλ ηηο πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηα
απνζέκαηα πνπ δηαηεξνχλ νη επηρεηξήζεηο (http://webcache.googleusercontent.com).

Πίλαθαο 3. Πξαγκαηηθή εγρψξηα θαηαλάισζε πξντφλησλ ληνκάηαο (ζε €) αλά θχξηα
θαηεγνξία (1990-2003) (πεγή: http://webcache.googleusercontent.com).
Πξνϊόλ

1999
2000
2001
2002
2003
Σνκαηνπνιηφο
8.500 8.400 8.200 8.200 8.250
Οιφθιεξε απνθινησκέλε ληνκάηα
5.000 5.000 5.000 4.950 4.950
Φηινθνκκέλε ληνκάηα
14.000 14.500 15.000 15.700 16.300
Υπκφο ληνκάηαο
1.500 1.600 1.700 1.500 1.400
Υπκφο ληνκάηαο ειαθξά ζπκππθλσκέλνο 22.000 23.500 24.000 24.300 24.500
Κέηζαπ θαη ζάιηζεο ληνκάηαο
5.000 5.450 5.700 6.000 6.400
ύλνιν
56.000 58.450 59.600 60.650 61.800

Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο αγνξάο ησλ πξντφλησλ ληνκάηαο αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία
ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 2,5%. Σν 2003
δηακνξθψζεθε ζηνπο 61,8 ρηιηάδεο ηφλνπο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 1,9% έλαληη ηνπ
2002. Ζ αχμεζε απηή πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηεο ςηινθνκκέλεο ληνκάηαο (θαηά
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600

ηφλνπο)

θαη

ηεο

θέηζαπ

θαη

ζαιηζψλ

ληνκάηαο

(θαηά

400

ηφλνπο)

(http://webcache.googleusercontent.com).
Δθηηκψληαο ηα κεξίδηα ησλ θπξηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνκάηαο ζε θάζε αγνξά,
ππνινγηδφκελα βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ηνκάηαο, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα
(http://webcache.googleusercontent.com):

α) Μεξίδηα Αγνξάο Σνκαηνπνιηνύ
ηελ παξαγσγή ηνκαηνπνιηνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιιέο επηρεηξήζεηο. Παξφια
απηά, ε πιεηνςεθία απηψλ έρεη ακηγψο εμαγσγηθφ ραξαθηήξα ή δηαζέηεη ηελ παξαγσγή ηεο
ζηε βηνκεραλία γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Χο εθ ηνχηνπ, νη εηαηξίεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ
ηνκαηνπνιηφ ζηελ εγρψξηα αγνξά (γηα ην έηνο 2003) είλαη ζρεηηθά ιίγεο ζε αξηζκφ θαη
είλαη νη: Κχθλνο Διιεληθή Δηαηξεία Κνλζεξβψλ Α.Δ. (42% κεξίδην αγνξάο), Διαΐο Α.Δ.
Διαηνπξγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (14-15% κεξίδην αγνξάο), Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
Θεζζαινλίθεο (13-13,5% κεξίδην αγνξάο). Αμηφινγε παξνπζία ζηελ αγνξά εθηηκάηαη φηη
έρνπλ επίζεο νη εηαηξείεο εβάζ Α.Β.Δ. θαη Φίιηππνο Α.Δ. .

β) Μεξίδηα Αγνξάο Οιόθιεξεο Απνθινηωκέλεο Νηνκάηαο
Ζ αγνξά ηεο νιφθιεξεο απνθινησκέλεο ληνκάηαο ειέγρεηαη απφ κηθξφ αξηζκφ
εηαηξηψλ (γηα ην έηνο 2003), φπσο είλαη νη: Κχθλνο Διιεληθή Δηαηξεία Κνλζεξβψλ Α.Δ.
(22% κεξίδην αγνξάο), εβάζ Α.Β.Δ. (18,5% κεξίδην αγνξάο) θαη Αξγψ Α.Δ. (18% κεξίδην
αγνξάο).Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο θάιπςαλ απφ θνηλνχ ην 58,5% αγνξάο ην 2003 έλαληη
56-56,5% ην 2001.

γ) Μεξίδηα Αγνξάο Φηινθνκκέλεο Απνθινηωκέλεο Νηνκάηαο
Σν πςειφηεξν κεξίδην αγνξάο θαηέρεη ε εηαηξία Διαΐο Α.Δ. Διαηνπξγηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ, ην νπνίν εθηηκάηαη κεηαμχ ηνπ 36-37%. Ζ Κχθλνο Διιεληθή Δηαηξία
Κνλζεξβψλ Α.Δ., ε νπνία απέζπαζε κεξίδην 15-16% θαη ε Εαλαέ Εχκαη Αξηνπνηίαο
Νίθνγινπ Α.Δ., ε νπνία απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, θαηείρε
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πνζνζηφ κεηαμχ 14,5-15%. Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο θάιπςαλ απφ θνηλνχ ην 65-68% ηεο
ζπλνιηθήο αγνξάο ςηινθνκκέλεο ληνκάηαο ην 2003. Δπίζεο, κε κηθξφηεξα κεξίδηα αγνξάο
νη εηαηξίεο: εβάζ Α.Β.Δ. (12%) θαη Αξγψ Α.Δ. (8,5-9%). Πέξαλ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ
αμηφινγε παξνπζία εθηηκάηαη φηη έρεη θαη ε εηαηξία Πξνληάθηα Α.Δ. .

δ) Μεξίδηα Αγνξάο Φπζηθνύ Υπκνύ Νηνκάηαο
ηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ ρπκνχ ληνκάηαο δξαζηεξηνπνηνχληαη ιίγεο εηαηξίεο.
Μεηαμχ απηψλ, ε Κχθλνο Διιεληθή Δηαηξία Κνλζεξβψλ Α.Δ. εθηηκάηαη φηη απέζπαζε
κεξίδην αγνξάο ηεο ηάμεο 24% ην 2003, ελψ ζεκαληηθή παξνπζία έρεη θαη Έλσζε
Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Θεζζαινλίθεο.

ε) Μεξίδηα Αγνξάο Διαθξά πκππθλωκέλνπ Υπκνύ Νηνκάηαο
Ζ εηαηξία Διαΐο Α.Δ. Διαηνπξγηθψλ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά ηνπ ειαθξά
ζπκππθλσκέλνπ ρπκνχ ληνκάηαο κε κεξίδην πνπ εθηηκάηαη κεηαμχ ησλ 63-65%. Σα
κεξίδηα ησλ ππφινηπσλ εηαηξηψλ θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα. Πέξαλ ηεο Κχθλνο
Διιεληθήο Δηαηξεία Κνλζεξβψλ Α.Δ. (7% κεξίδην αγνξάο) θαη ηεο εβάζ Α.Β.Δ. (4%
κεξίδην αγνξάο), αμηφινγε παξνπζία έρεη θαη ε Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
Θεζζαινλίθεο.

ζη) Μεξίδηα Αγνξάο Κέηζαπ θαη αιηζώλ Νηνκάηαο
Όζνλ αθνξά ηα κεξίδηα αγνξάο θέηζαπ ησλ θπξηφηεξσλ εηαηξηψλ γηα ην 2003,
ηζρχνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία. Ζ εηαηξία Condito Α.Δ., ε νπνία δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο
ζηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, απέζπαζε κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 16%. Ζ Κσπαΐο
Α.Β.Δ.Δ. θαηείρε κεξίδην αγνξάο 15,5% πεξίπνπ θαη ε εηαηξία Knorr Best foods Hellas
Α.Β.Δ.Δ. θαηέιαβε κεξίδην κεηαμχ ηνπ 14-14,5%, ελψ κηθξφηεξν κεξίδην αγνξάο θέηζαπ
θαηέιαβε ε Κχθλνο Διιεληθή Δηαηξία Κνλζεξβψλ Α.Δ. κεηαμχ 9,5-10%. εκεηψλεηαη φηη
νη εηαηξίεο Mediterranean Foods Α.Δ. (9,5-10%) θαη Olympus Foods Α.Β.Δ.Δ. (9,5%)
δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά ηνπ catering.
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Παξάιιεια, ε αγνξά ησλ ζαιηζψλ παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο,
θαζψο ειέγρεηαη απφ ηξεηο εηαηξίεο. Ζ Αξγψ Α.Δ. θαηείρε ην 2003 κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ
30% θαη δηαζέηεη πξντφληα ηεο θπξίσο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Ζ Misko Α.Δ. απέζπαζε
κεξίδην κεηαμχ ηνπ 24,5-25% θαη ε Διαΐο Α.Δ. Διαηνπξγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζπκκεηείρε κε
πνζνζηφ 22-22,5% ζηελ ελ ιφγσ αγνξά.
Έηζη

ινηπφλ,

πξνθχπηνπλ

ηα

εμήο

ζπκπεξάζκαηα

(http://webcache.googleusercontent.com):
-

Σν

ηειεπηαίν

έηνο

παξνπζηάζηεθε

αχμεζε

14,3%

ζηελ

πνζφηεηα

επεμεξγαζζείζαο ληνκάηαο.
-

Οη εηζαγσγέο ληνκάηαο παξνπζηάδνπλ αλνδηθή ηάζε.

-

Σα πξντφληα

ληνκάηαο εληάζζνληαη ζηα θπξηφηεξα εμαγφκελα πξντφληα

ηξνθίκσλ ηεο ρψξαο καο.
-

Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο αγνξάο πξντφλησλ ληνκάηαο αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία
κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 2,5%.

Σέινο, άμην αλαθνξάο απνηειεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε εκπνξίαο ηνκάηαο ζηελ
Διιάδα κε ηα θαλάιηα δηαλνκήο (http://dspace.aua.gr).
ηε ρψξα καο επηθξαηεί ελ πνιινίο έλα άλαξρν ηνπίν ζηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Καη‟ επέθηαζε, ε ηνκάηα δελ απνηειεί εμαίξεζε ηεο παξαπάλσ
παξαδνρήο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη χζηεξα απφ κία πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ
ζρεηηθά κε ηηο πνζφηεηεο πνπ δηαθηλνχληαη ζε εηήζηα βάζε αιιά θαη ηηο ηηκέο πνπ
επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. Απφ ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ, ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο θαη ηεο Eurostat είλαη πξνθαλέο φηη
πξφθεηηαη πεξί εθηηκήζεσλ αθνχ κεηαμχ ηνπο ηα ζηνηρεία είλαη αλφκνηα. Παξνκνίσο,
εθηηκήζεηο κφλν ππάξρνπλ γηα ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είηε αθνξά ηηο ππαίζξηεο
θαιιηέξγεηεο είηε ηνπ ζεξκνθεπίνπ (http://dspace.aua.gr).
Ζ εζσηεξηθή δηαθίλεζε ηνκάηαο απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηελ θαηαλάισζε γίλεηαη
κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο (http://dspace.aua.gr):
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1. Κεληξηθέο Αγνξέο Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο
Οη δχν απηέο αγνξέο δηαθηλνχζαλ παξαδνζηαθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο
παξαγσγήο θαη ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη χζηεξα απφ ηελ ξαγδαία επέθηαζε ησλ
αιπζίδσλ super-market ζηνλ θιάδν ηεο καλαβηθήο έρνπλ ράζεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ
δηαθίλεζε ηεο ηνκάηαο. Πξνκεζεχνπλ θπξίσο νπσξνπσιεία, ιατθέο αγνξέο θαη
ρνλδξέκπνξνπο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Διάρηζηεο πνζφηεηεο πεγαίλνπλ ζηηο αιπζίδεο ησλ
Super-market.

2. Λνηπέο Λαραλαγνξέο
Πξφθεηηαη γηα ηηο ιαραλαγνξέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο ηεο Διιάδαο
(Πάηξα, Λάξηζα, Βφινο θ.ιπ.) νη νπνίεο πξνκεζεχνπλ ηνπηθά νπσξνπσιεία θαη ιατθέο
αγνξέο.

3. Λαϊθέο αγνξέο
Λατθέο ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο φπνπ πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο
απεπζείαο νη παξαγσγνί αιιά θαη έκπνξνη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο. Οη έκπνξνη
αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο είηε απφ ηηο ιαραλαγνξέο είηε απφ παξαγσγνχο.

4. Οπωξνπωιεία, παληνπωιεία
Τπάξρνπλ ακηγψο καλάβηθα αιιά θαη κηθξά mini-market πνπ πξνκεζεχνπλ ηνπο
θαηαλαισηέο κε πξντφληα. Απφ εθηηκήζεηο ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ 1.000 ζεκεία
πψιεζεο κφλν ζηελ Αηηηθή.
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5. Super Market
ηελ Διιάδα ππάξρνπλ κεγάιεο αιπζίδεο νη νπνίεο έρνπλ επεθηείλεη ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην ρψξν ηεο καλαβηθήο. Γηαζέηνπλ κεγάιεο θεληξηθέο απνζήθεο
φπνπ παξαιακβάλνπλ ηα πξντφληα απφ παξαγσγνχο, ζπλεηαηξηζκνχο, ρνλδξεκπφξνπο.
χκθσλα κε ππνινγηζκνχο ην κεξίδην πνπ θαηέρνπλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 65%.
Οη παξαγσγνί πνπ πξνκεζεχνπλ ηα super-market θαηέρνπλ κεγάιεο κνλάδεο θαη
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπζθεπάδνπλ νη ίδηνη ηα πξντφληα ηνπο. Μηθξνί παξαγσγνί
πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε εκπφξνπο νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα πξνκεζεχνπλ ηα supermarket. Σα super-marketέρνπλ ηεξάζηηα δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ. Δπεηδή νη πνζφηεηεο πνπ
δηαθηλνχλ είλαη κεγάιεο θάλνπλ καδηθέο αγνξέο ζε ηηκέο κηθξφηεξεο ηεο Κ.Λ.Α. .
Γεδνκέλνπ φηη πιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο χζηεξα απφ έλα δηάζηεκα ηξηψλ έσο
ελλέα κελψλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη πξνκεζεπηέο ηνπο είλαη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο
πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ πηζηψζεηο πνπ απαηηνχληαη. Καηά ζπλέπεηα ην
θξηηήξην γηα ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ δελ είλαη ε πνηφηεηα αιιά ε πνζφηεηα θαη ην πφζν
ρακειφηεξε ζα είλαη ε ηηκή πνπ ζα πιεξψζνπλ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο Κ.Λ.Α. .
Ηδηαίηεξα γηα ηηο ηνκάηεο, φπνπ ππάξρνπλ πνιινί παξαγσγνί αιιά θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο
πνηφηεηεο, ην θαηλφκελν απηφ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν.

6. πλεηαηξηζκνί, Γεκνπξαηήξηα
Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη ηα δεκνπξαηήξηα βξίζθνληαη ζηνπο ηφπνπο παξαγσγήο θαη
ζπγθεληξψλνπλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ παξαγσγψλ ηα πξντφληα κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζε
θεληξηθέο ιαραλαγνξέο, ιατθέο, super-market.
πλεηαηξηζκνί παξαγσγψλ θαη δεκνπξαηήξηα πνπ δηαθηλνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο
ηνκάηαο ππάξρνπλ κφλν ζηελ Κξήηε. Οη ζπλεηαηξηζκνί άιισλ πεξηνρψλ δηαθηλνχλ
ειάρηζηεο πνζφηεηεο. Σα πην νξγαλσκέλα δεκνπξαηήξηα βξίζθνληαη ζην Σπκπάθη, ηελ
Ηεξάπεηξα θαη ηελ Κνπληνχξα Υαλίσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη παξαγσγνί κεηψλνπλ ηηο
πνζφηεηεο πνπ παξαδίδνπλ ζε ζπλεηαηξηζκνχο θαη δεκνπξαηήξηα θαη πσινχλ ηα πξντφληα
ηνπο είηε ζηελ Κ.Λ.Α. είηε ζε Λατθέο αγνξέο ηεο Αζήλαο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη
ηα δεκνπξαηήξηα θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θαζπζηεξνχλ λα πιεξψζνπλ ηνπο παξαγσγνχο.
Πνιινί έκπνξνη πνπ αγνξάδνπλ απφ ζπλεηαηξηζκνχο θαη δεκνπξαηήξηα θαζπζηεξνχλ λα
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πιεξψζνπλ, είηε ιφγσ θαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, είηε θαθνδηαρείξηζεο, είηε δηφηη νη
πειάηεο ηνπο αξγνχλ λα ηνπο εμνθιήζνπλ. Δίλαη πιένλ θαλεξφ ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο
ζηελ αγνξά αθνχ νη αθάιππηεο επηηαγέο έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα.

7. Υνλδξέκπνξνη, πζθεπαζηήξηα
Δίλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηνπο ηφπνπο παξαγσγήο θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα.
Γηαζέηνπλ απνζήθεο, φπνπ απφ εθεί ηξνθνδνηνχλ ηηο αγνξέο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4) παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ
αξηζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ θαηαλεκεκέλα θαηά πεξηθέξεηα
(http://dspace.aua.gr).

Πίλαθαο 4. Υνλδξέκπνξνη, θεληξηθέο αγνξέο, ζπλεηαηξηζκνί (πεγή: http://dspace.aua.gr).
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2.11.2. Απνδόζεηο

Οη απνδφζεηο κηαο πνηθηιίαο ή ελφο πβξηδίνπ ηνκάηαο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο
παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηνπο, θαζψο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ πνζφηεηα ησλ
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θαξπψλ πνπ έρεη δπλαηφηεηα λα παξάγεη έλα θπηφ ηνκάηαο, αιιά θαη απφ ην κέγεζφο ηνπο
(Μπάθνπ, 2009).
Έηζη, νη πνηθηιίεο θαη ηα πβξίδηα ηνκάηαο δεηνχληαη λα είλαη:
-

Τςειναπνδνηηθέο, θαιά πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηάο ηνπο,

-

Αλζεθηηθέο ζηηο θαηαπνλήζεηο θαη ερζξνχο-αζζέλεηεο.

-

ηαδηαθήο σξίκαλζεο ησλ θαξπψλ ηνπο, γηα επθνιία ζπιινγήο θαη
παξαδφζεσλ ζην εξγνζηάζην.

-

Αληίζεηα, πςεινχ βαζκνχ ηαπηφρξνλεο σξίκαλζεο ησλ θαξπψλ ηνπο πνπ
πξννξίδνληαη γηα κεραληθή ζπιινγή (Μπάθνπ, 2009).

Οη απνδφζεηο πνηθίιινπλ αξθεηά ζηηο δηάθνξεο πνηθηιίεο θαη κνξθέο θαιιηέξγεηαο.
Έηζη, ζηηο θαιιηέξγεηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο κπνξεί λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 3-7 tn/ζηξ.,
ζηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο κε πνηθηιίεο επηηξαπέδηεο απφ 5-10 tn/ζηξ. θαη ζε εθείλεο ησλ
ζεξκνθεπίσλ απφ 10-20 tn/ζηξ. αλάινγα κε ηελ πνηθηιία (Καπνπξάλε, 2002).
Οη ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο ηεο cherry ηνκάηαο είλαη πεξίπνπ 10 tn/ζηξ. αιιά ε
δηαθνξά πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ απηήο θαη ηεο επηηξαπέδηαο ηνκάηαο, ε νπνία
ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηνπο 15 tn/ζηξ., ππεξθαιχπηεηαη απφ ηελ ηηκή πνπ πεηπραίλεη ε
cherry ηνκάηα ζηηο αγνξέο (Polese, 2008).
Οη θαιιηεξγεηηθέο πεξηπνηήζεηο (θξνληίδεο) παίδνπλ αζθαιψο πξσηεχνληα ξφιν
ζηελ επηηπρία ηεο θάζε θαιιηέξγεηαο θαη επνκέλσο ζηελ απφδνζή ηεο (Καπνπξάλε, 2002).

2.11.3. Φπηνπξνζηαζία

Με ηηο αζζέλεηεο, γεληθά, δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ
θαιιηέξγεηα. Παξφια

απηά εθαξκφδνληαη πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί κε Kocide 101WP

(ραιθνχ 50%) ζε ζπγθέληξσζε 120 - 140 ml / 100 l λεξφ γηα ηελ απνθπγή ηεο εκθάληζεο
αζζελεηψλ φπσο ν πεξνλφζπνξνο, ε θιαδνζπνξίσζε, ε ζεπηνξίσζε, ε αλζξάθλσζε θαη
πξνζβνιψλ απφ βαθηήξηα, κε Bayfidan 250EC (triadimenthol) ζε ζπγθέληξσζε 30 - 40 ml
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/ 100 l λεξφ γηα ηελ απνθπγή πξνζβνιήο απφ σίδην. Οη ςεθαζκνί γίλνληαη αλάινγα κε ηηο
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, π.ρ. ην θαινθαίξη εθαξκφδνληαη 3 έσο 4 ςεθαζκνί.
Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θάκπηαο ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, πνπ παξνπζηάδεη
έμαξζε θπξίσο θαηά ην θζηλφπσξν, εθαξκφδνληαη ςεθαζκνί κε Bactospeine 3,2WP
(Bacillus thuringiensis) ζε ζπγθέληξσζε 80 - 100 gr / 100 l λεξφ. Ζ πξνζβνιή
παξαηεξείηαη ηφζν ζηνπο θαξπνχο (ηξχπεο - ζηνέο), φζν θαη ζηελ θνξπθή ηνπ θπηνχ φπνπ
ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην κπνξεί λα πξνθαιέζεη μήξαλζε ηεο θνξπθήο.
Γηα

ηελ

αληηκεηψπηζε

ηεο

ιηξηφκπδαο-θπιινξχθηε

(Liriomyza

solani)

ρξεζηκνπνηείηαη ην σθέιηκν Diglyphus isaea, ελψ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αιεπξψδε
ησλ ζεξκνθεπίσλ (Trialeurodes vaporariorum) ρξεζηκνπνηείηαη ην σθέιηκν Encarsia
formosa.
Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ηεηξάλπρνπ (Tetranychus urticae) εθαξκφδνληαη
ςεθαζκνί ησλ θπηψλ (απφ κηθξφ ζηάδην αλάπηπμεο) αλά 15 εκέξεο. Όηαλ ζην ρψξν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ ππάξρνπλ σθέιηκα, νη ςεθαζκνί γίλνληαη κε Vendex 55SC (fenbutatinoxide),
ελψ

φηαλ

δελ

ππάξρνπλ

ρξεζηκνπνηείηαη

ην

Vertimec

1,8EC

(abamectin)

(Μηραιαθνπνχινπ, 2005).

2.11.4. Δδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο

Γηα κία πεηπρεκέλε θαιιηέξγεηα ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηηο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε πεξηνρή. Έηζη, νη πνηθηιίεο-πβξίδηα ζα
πξέπεη λα έρνπλ πςειέο αληνρέο ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο έηζη ψζηε ην πξφγξακκα πνπ
ζα εθαξκνζηεί λα έρεη πςειέο απνδφζεηο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαιιηέξγεηαο
(Μπάθνπ, 2009).
Ζ ηνκάηα είλαη θπηφ ζεξκψλ - εχθξαησλ θιηκάησλ. Δπδνθηκεί ζε φια ηα
δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. ε κεξηθέο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο ε θχηεπζε κπνξεί λα γίλεη ζην
χπαηζξν απφ ηνλ Οθηψβξην θαη ε ζπγθνκηδή λα αξρίζεη απφ ηνλ Ηαλνπάξην - Φεβξνπάξην.
ε πεξηνρέο κε ζπρλνχο παγεηνχο ε ηνκάηα κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζην χπαηζξν απφ ην
ηέινο Μαξηίνπ κε αξρέο Απξηιίνπ εθφζνλ ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ απφ 2oC θαηαζηξέθεηαη.
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Γεληθά νη θαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ θαξπνθνξία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ είλαη
22-28νC ηελ εκέξα θαη 15-16νC ηε λχρηα. ε ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο απφ 10νC δελ
γίλεηαη γνληκνπνίεζε ησλ αλζέσλ θαη επνκέλσο θαξπφδεζε, ελψ ζε ζεξκνθξαζίεο
κεγαιχηεξεο απφ 32νC πξνθαιείηαη πηψζε ησλ αλζέσλ. Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία γηα ηε
βιάζηεζε ησλ ζπφξσλ είλαη 25νC (Μπφηνπια, 2008).
Χο πξνο ηελ πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο ε ηνκάηα επλνείηαη απφ ζρεηηθή πγξαζία
50-70%. Χο πξνο ηε θσηνπεξίνδν ην θπηφ θαίλεηαη λα είλαη νπδέηεξν (Μπφηνπια, 2008).
Ζ ηνκάηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηδηαηηέξσο απαηηεηηθή, νπσζδήπνηε φκσο ηα
εδάθε κέζεο ζχζηαζεο, ηα βαζηά θαη δηαπεξαηά, ηα πινχζηα ζε νξγαληθή νπζία, ηα γφληκα
θαη αξδεπφκελα κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη σο ηδαληθά. Ζ επηζπκεηή αληίδξαζε ηνπ εδάθνπο
είλαη νπδέηεξε ή ειαθξψο φμηλε (pH 5,8-7) (Καπνπξάλε, 2002).
Σα ειαθξά, ακκψδε εδάθε είλαη άξηζηα γηα πξψηκεο θαιιηέξγεηεο εάλ
βειηηψλνληαη κε άθζνλε νξγαληθή ιίπαλζε θαη πνηίδνληαη θαλνληθά. Σέηνηεο θαιιηέξγεηεο
ζε ακκψδε εδάθε βξίζθεη θαλείο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, ζηε Ρφδν θ.ά., ζηελ Ηεξάπεηξα δελ
ζπλεζίδνπλ λα θαιχπηνπλ ηνπο αγξνχο πνπ πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηα ηνκάηαο κε έλα
παρχ ζηξψκα άκκνπ (Καπνπξάλε, 2002).
Πεξηζζφηεξν πινχζηα ησλ ακκσδψλ είλαη αξγηιψδε, ζπλεθηηθά εδάθε ηα νπνία
φκσο είλαη δχζθνια ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζπγθξαηνχλ πεξίζζεηα πγξαζίαο, επηβιαβνχο
ζηα θπηά ηεο ηνκάηαο. Σα εδάθε απηά είλαη γεληθψο ςπρξά θαη ηα θπηά θαηά ηελ πξψηε
πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο δελ αλαπηχζζνληαη γξήγνξα (Καπνπξάλε, 2002).
Ζ ελαιιαγή ησλ θαιιηεξγεηψλ, ε ακεηςηζπνξά, επηβάιιεηαη θαη εδψ φπσο γηα φια
ηα είδε, θπξίσο γηα ηελ απνθπγή ζνβαξψλ πξνζβνιψλ απφ αζζέλεηεο (αδξνκπθψζεηο
θ.ιπ.), ηα αίηηα ησλ νπνίσλ δηαηεξνχληαη ζην έδαθνο επί αξθεηά ζπλήζσο έηε. Γηα ην ιφγν
απηφ ε ηνκάηα είλαη ζθφπηκν λα κελ επαλέξρεηαη ζηνλ ίδην αγξφ πξηλ πεξάζνπλ 4-5 έηε.
Φπζηθά ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ πσο θαη άιια θπηά θαη θπξίσο ηα άιια ζνιαλψδε
πξνζβάιινληαη απφ ηηο ίδηεο αζζέλεηεο. Απηά δελ πξέπεη λα παίξλνπλ κέξνο ζηελ
ακεηςηζπνξά. Γηα ηππηθφ ιαραλφθεπν κπνξεί λα εθαξκνζηεί π.ρ. ε ακεηςηζπνξά ηνκάηα +
ιάραλν, θαζφιη + ζπαλάθη, πεπφλη + καξνχιη, θξεκκχδη + αξαθάο. ηε κεγάιε
θαιιηέξγεηα κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ ηνκάηα ζίηνο ην δεχηεξν έηνο θαη απηφλ ηξηθχιιη
ή κεδηθή, αλαιφγσο ηεο δηάξθεηαο ηεο ακεηςηζπνξάο, ε νπνία ζα θιείζεη ην ηέηαξην ή
πέκπην έηνο κε ζίην (Καπνπξάλε, 2002).
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2.11.5. Δμνπιηζκόο

Ο ππάξρσλ εμνπιηζκφο είλαη έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη
θαηά ηελ επηινγή πνηθηιίαο-πβξηδίνπ. Σν πξφγξακκα ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ ζα εθαξκνζηεί
εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο (ππαίζξηα ή ζεξκνθεπηαθή). Έηζη απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη
είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ κηθξνθιίκαηνο κε έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο
πγξαζίαο, ηνπ CO2, ε ξχζκηζε ηνπ pH θαη ηεο αγσγηκφηεηαο, ε πδξνλέθσζε, ε
πδξνιίπαλζε, θαζψο επίζεο θαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ππνζηξψκαηνο. Δπηιέγνληαο
πνηθηιίεο-πβξίδηα κε ηέηνηεο αληνρέο, απαηηήζεηο κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε πςειέο
απνδφζεηο κε αληαγσληζηηθφ θφζηνο παξαγσγήο. Καηά ηελ επηινγή ηνπ πβξηδίνπ ηνκάηαο
ελδηαθέξεη ηνλ παξαγσγφ ηα θπηά λα είλαη ζπκπαγή, ειεγρφκελεο αλάπηπμεο, θαζψο θαη
αλζεθηηθά ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζηελ αιαηφηεηα (Μπάθνπ, 2009).

1) ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ

α) ΘΔΡΜΑΝΖ
ηα ζεξκνθήπηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ επηθξαηνχλ πνιχ ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο θαη παγεηνί ην ρεηκψλα (Βφξεηα Διιάδα), ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα
ζέξκαλζεο, γηα λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία κέζα ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αληίζεηα, ζε
νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Νφηηαο Διιάδαο, ε ρξήζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο είλαη
πεξηνξηζκέλε, αλάινγα βέβαηα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο.
Σα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο
ζεξκφηεηαο, δηαθξίλνληαη ζε:
1) Σνπηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο
α) Θεξκάζηξεο ζπλαγσγήο
β) Θεξκάζηξεο παξαθίλεο
γ) πζθεπέο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο
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δ) Αεξφζεξκα
2) Κεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο
α) Λέβεηεο παξαγσγήο ζεξκνχ αέξα
β) Λέβεηεο παξαγσγήο αηκνχ.
Οη ζεξκάζηξεο ζπλαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζεξκνθήπηα πνιχ κηθξά ή
εξαζηηερληθά. Έρνπλ κηθξφ θφζηνο αιιά δελ απηνκαηνπνηνχληαη ηθαλνπνηεηηθά.
Οη ζεξκάζηξεο παξαθίλεο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο παγεηνχ γηα λα
θξαηήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ιίγν πάλσ απφ ηνπο 0νC (αληηπαγεηηθή πξνζηαζία).
Ζ ζέξκαλζε κε ππέξπζξε αθηηλνβνιία είλαη έλα ζχζηεκα φπνπ ε ζεξκφηεηα
κεηαθέξεηαη απ‟ επζείαο απφ ηελ πεγή κε ηε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ πνπ
κεηαδίδνληαη ζε επζεία γξακκή ζηα θπηά ή ζην έδαθνο. Ζ πεγή ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο,
είλαη ζσιήλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ςειά θαηά κήθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κέζα ζηνπο νπνίνπο
θπθινθνξεί θάπνην ξεπζηφ πςειήο ζεξκνθξαζίαο, γηα λα αθηηλνβνιεί ζεξκφηεηα. Με
απηφ ην ζχζηεκα ε ζεξκνθξαζία ησλ θχιισλ θαη ηνπ εδάθνπο ζπλήζσο είλαη πςειφηεξε
απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα.
Ζ ζέξκαλζε κε αεξφζεξκα έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα:
α) Μηθξφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο,
β) Φπθηηθή απνδνηηθφηεηα,
γ) Γελ παξαηεξείηαη αδξάλεηα ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ,
δ) Απηνκαηνπνηείηαη εχθνια θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ξπζκίδεηαη απφ ζεξκνζηάηε.
Σν κεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε αεξφζεξκα είλαη φηη ζε πνιχ
ςπρξά θιίκαηα δελ ζεξκαίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ην έδαθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Σα αεξφζεξκα αλάινγα κε ηελ πεγή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηαθξίλνληαη
ζηηο παξαθάησ νκάδεο:
α) Ζιεθηξηθά αεξφζεξκα.
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β) Αεξφζεξκα αηκνχ ή δεζηνχ λεξνχ.
γ) Αεξφζεξκα πεηξειαίνπ, αεξίνπ ή ζηεξεψλ θαπζίκσλ.
Σα θεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε ζεξκφ λεξφ ή αηκφ είλαη ζπζηήκαηα φπνπ ε
ζεξκφηεηα παξάγεηαη ζηνλ θαπζηήξα θαη κεηαθέξεηαη κε λεξφ πνπ ζεξκαίλεηαη ή κε αηκφ
πνπ παξάγεηαη ζην ιέβεηα. Σν ζεξκφ λεξφ ή ν αηκφο κεηαθέξεηαη ζην ζεξκνθήπην κε
ζσιελψζεηο.
Ζ θεληξηθή ζέξκαλζε, φηαλ ζρεδηαζηεί ζσζηά, ζεξκαίλεη ηθαλνπνηεηηθά θαη ην
έδαθνο θαη ηνλ αέξα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κεηνλεθηεί φκσο ζην φηη έρεη κεγάιε αδξάλεηα.
Σα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο
είλαη ην πγξαέξην, θάξβνπλν βηνκάδα, καδνχη θαη ην πεηξέιαην.
Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηα παιφθξαθηα ζεξκνθήπηα κεγάιεο
έθηαζεο, ελψ ζε ζεξκνθήπηα πνπ είλαη θαιπκκέλα κε θχιιν πνιπαηζπιελίνπ απνθεχγεηαη
ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).

β) ΔΞΑΔΡΗΜΟ
Ο εμαεξηζκφο έρεη ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, ηελ αλαλέσζε ηνπ αέξα κέζα ζην ζεξκνθήπην θαη ηνλ έιεγρν ηεο πγξαζίαο.
Ο εμαεξηζκφο δηαθξίλεηαη ζε:
-

Φπζηθφ ή ζηαηηθφ, φηαλ ν αέξαο θηλείηαη απφ δηαθνξέο πηέζεσλ κεηαμχ ηνπ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ, πνπ πξνθαινχληαη ιφγσ ηνπ αλέκνπ θαη
ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο.

-

Γπλακηθφ, φηαλ νη δηαθνξέο πηέζεσλ κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ
ρψξνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ δεκηνπξγνχληαη κε κεραληθά κέζα (αλεκηζηήξεο).

Ο θπζηθφο εμαεξηζκφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ γίλεηαη κέζσ ησλ αλνηγκάησλ (παξάζπξα)
ζηελ νξνθή θαη ζηηο πιατλέο πιεπξέο ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
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ηα πεξηζζφηεξα ζεξκνθήπηα ν θπζηθφο εμαεξηζκφο γίλεηαη κε παξάζπξα ζηηο
πιατλέο πιεπξέο θαη ηελ νξνθή πνπ αλνηγνθιείλνπλ κε ρεηξνθίλεην ή απηνκαηνπνηεκέλν
ηξφπν.
ηελ Διιάδα απαηηνχληαη ηελ ψξα πεξίπνπ 40 αιιαγέο ηνπ αέξα ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Απφ ηα κέζα Μαΐνπ έσο ηα κέζα επηεκβξίνπ,
σζηφζν κπνξεί ηα αλνίγκαηα λα απνδεηρηνχλ αλίθαλα λα κεηψζνπλ ηελ ζεξκνθξαζία,
νπφηε είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή δπλακηθνχ εμαεξηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ ίζσο θαη κε
ζχζηεκα δξνζηζκνχ.
Ο δπλακηθφο εμαεξηζκφο εθαξκφδεηαη φηαλ δελ επαξθεί ν θπζηθφο εμαεξηζκφο θαη
γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ειεθηξνθίλεησλ αλεκηζηήξσλ ή εμαεξηζηήξσλ.
Οη αλεκηζηήξεο αλαξξνθνχλ θαη εμάγνπλ ηνλ αέξα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, ν νπνίνο αλαπιεξψλεηαη κε εμσηεξηθφ αέξα πνπ εηζέξρεηαη κέζσ
αλνηγκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ απέλαληη πιεπξά απφ ηνπο αλεκηζηήξεο.
Ο εμσηεξηθφο αέξαο, πνπ είλαη δεζηφο θαη μεξφο, δελ πξέπεη λα πέθηεη θαηεπζείαλ
πάλσ ζηα θπηά, αιιά λα θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζ‟ φιν ην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γη‟
απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πνπ ηνπνζεηνχληαη θαηά κήθνο
ηεο νξνθήο.
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα ζχζηεκα εμαεξηζκνχ πξέπεη λα πιεξνί ηνπο
παξαθάησ θαλφλεο:
1) λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή ηζρχ,
2) λα έρεη ρακειφ θφζηνο αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο,
3) λα είλαη απιφ θαη αμηφπηζην,
4) λα δεκηνπξγεί νκνηνκνξθία ζπλζεθψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη
5) λα είλαη απηφκαην θαη λα απαηηεί φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε ζπληήξεζε
(Μηραιαθνπνχινπ, 2005).
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γ) ΓΡΟΗΜΟ
Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη πνιχ πςειή, εηδηθά ην θαινθαίξη,
αθφκα θαη ν δπλακηθφο εμαεξηζκφο αδπλαηεί λα κεηψζεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνθεπίνπ
ζε επίπεδν κηθξφηεξν απφ ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, γη‟ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ην
ζχζηεκα δξνζηζκνχ.
Ζ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη κε εμάηκηζε λεξνχ ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
θαη κεηαηξνπή έηζη ελφο κεγάινπ κέξνπο ηεο αηζζεηήο ζεξκφηεηαο ζε ιαλζάλνπζα. Ζ
κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε εμάηκηζε λεξνχ γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
α) κε δηαβξνρή θπηψλ θαη εδάθνπο,
β) κε εθηφμεπζε λεξνχ ζε ιεπηέο ζηαγφλεο (νκίριε - πδξνλέθσζε), θαη
γ) ξνή ηνπ αέξα αλαλέσζεο κέζα απφ πγξφ ηνίρσκα θαη χπαξμε αλεκηζηήξα απφ
ην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).

δ) ΦΧΣΗΜΟ
Σελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ, ηελ άλνημε ή λσξίο ην θζηλφπσξν, ε ειηαθή
αθηηλνβνιία κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ θπηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε
ζεξκνθήπηα. Αληίζεηα, ην ρεηκψλα πνπ ε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη κηθξή θαη ε έληαζε
ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κηθξφηεξε, δελ θαιχπηνληαη πιήξσο νη αλάγθεο ησλ θπηψλ.
Έηζη ην ρεηκψλα, γηα λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο ησλ θπηψλ ζε θσηηζκφ, κπνξνχκε λα
επέκβνπκε κε δχν ηξφπνπο:
α) απμάλνληαο ην θπζηθφ θσηηζκφ,
β) ρξεζηκνπνηψληαο ηερλεηφ θσηηζκφ.
Οη παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ είζνδν ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζην ρψξν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ είλαη:
1) Καζαξά ηδάκηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηα ζθνληζκέλα ή βξψκηθα ηδάκηα κεηψλνπλ
ην θσηηζκφ έσο 70%.
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2) Λεπηφο ζθειεηφο, πνπ επηηξέπεη πεξηζζφηεξν θσο λα πεξλά ζην ρψξν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
3) Υξήζε πιηθνχ θάιπςεο κε κεγάιε πεξαηφηεηα ζε ειηαθή αθηηλνβνιία (π.ρ.
γπαιί αληί θχιισλ πιαζηηθνχ).
Ο ζπκπιεξσκαηηθφο θσηηζκφο (ηερλεηφο θσηηζκφο) γίλεηαη κε ιακπηήξεο
ππξαθηψζεσο θαη κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).

ε) ΚΗΑΖ
Ζ ζθίαζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε δπλακηθφ αεξηζκφ γηα ηε
κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.
Ζ ζθίαζε γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο, βάθνληαο ή ςεθάδνληαο ην πιηθφ θάιπςεο κε
αζβέζηε θαη ρξεζηκνπνηψληαο θνπξηίλεο ζθίαζεο.
Καηά ηνλ ςεθαζκφ κε αζβέζηε, πξνζηίζεηαη θαη ζηεξεσηηθφ έηζη ψζηε λα κελ
μεπιέλεηαη κε ηελ πξψηε βξνρή.
Μεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ είλαη φηη φιεο νη βαθέο ζθίαζεο κπνξνχλ λα
μεπιπζνχλ απφ δπλαηή βξνρή, ελψ ζε εκέξεο κε ζπλλεθηά παξαηεξείηαη έιιεηςε
θσηηζκνχ.
Οη θνπξηίλεο ζθίαζεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά ηνπ
ζεξκνθεπίνπ. Οη εμσηεξηθέο θνπξηίλεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο, ηδίσο ην θαινθαίξη,
γηαηί απνηξέπνπλ ηε ζέξκαλζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δλψ νη εζσηεξηθέο θνπξηίλεο
πεξηνξίδνπλ ηελ είζνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πξηλ θηάζεη ζηα θπηά, αιιά ε
ζεξκνθξαζία κέζα ζην ζεξκνθήπην απμάλεηαη.
Ζ ρξήζε θνπξηηλψλ ζθίαζεο απνηειεί πην απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηαηί αλνίγνπλ
θαη θιείλνπλ απηφκαηα, αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηελ
εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).
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2) ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΓΡΟΠΟΝΗΑ

Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα θιεηζηφ ζχζηεκα πδξνπνλίαο
θαηά ην νπνίν ην ζξεπηηθφ δηάιπκα πνπ απνξξέεη απφ ην ρψξν ηνπ ππνζηξψκαηνο,
ζπιιέγεηαη θαη αλαθπθιψλεηαη.
Ζ ζπιινγή ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο απνξξνήο γίλεηαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο
απνζηξάγγηζεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ζσιήλεο δηακέηξνπ Φ32, νη νπνίνη βξίζθνληαη
κέζα ζην έδαθνο θαη ζπγθεθξηκέλα θάησ απφ θάζε θαλάιη θαιιηέξγεηαο θπηψλ. ε θάζε
θαλάιη, αλά 6m, έρνπλ αλνηρζεί νπέο απφ ηηο νπνίεο ην δηάιπκα απνξξνήο νδεγείηαη ζηνπο
ζσιήλεο δηακέηξνπ Φ32. ηελ επηθάλεηα ησλ νπψλ απηψλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζήηεο ψζηε
λα κελ απνκαθξχλεηαη θαη ππφζηξσκα καδί κε ην δηάιπκα. Απφ ηνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ
Φ32, ην δηάιπκα απνξξνήο νδεγείηαη κε θπζηθή ξνή ζε ζσιήλεο δηακέηξνπ Φ32 απφ φπνπ
νδεγνχληαη έμσ απφ ην ρψξν ησλ ζεξκνθεπίσλ.
Σν ζξεπηηθφ δηάιπκα απνξξνήο κεηαθέξεηαη απφ φια ηα ζεξκνθήπηα θαη
ζπγθεληξψλεηαη ζε κηα ππφγεηα δεμακελή, ε νπνία βξίζθεηαη ζην ρψξν ελφο απφ ηα
ζεξκνθήπηα. Ζ κεηαθνξά ηνπ δηαιχκαηνο ζε απηή ηελ δεμακελή γίλεηαη κέζσ ηεο θπζηθήο
ξνήο, ε νπνία επηηπγράλεηαη απφ ηελ κηθξή θιίζε πνπ παξνπζηάδεη ην έδαθνο. Μέζα ζηε
δεμακελή έρεη ηνπνζεηεζεί θιφηεξ, έηζη ψζηε φηαλ θηάζεη ε ζηάζκε ηνπ ζξεπηηθνχ
δηαιχκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλν χςνο, λα κεηαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα δηαιχκαηνο
ζε άιιε δεμακελή πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ κεηαθνξά ηνπ
δηαιχκαηνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε αληιίαο.
Ζ παξνρή ηνπ δηαιχκαηνο γηα ηελ πδξνιίπαλζε ησλ θπηψλ γίλεηαη κέζσ ζσιήλσλ
δηακέηξνπ Φ32, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηαιιάθηεο παξνρήο 4 l/h, νη νπνίνη
βξίζθνληαη ζε απνζηάζεηο 30 cm πεξίπνπ (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).

α) ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΘΡΔΠΣΗΚΧΝ ΓΗΑΛΤΜΑΣΧΝ
Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζξεπηηθψλ δηαιπκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο δεμακελέο
(Α, Β, Γ), ζηηο νπνίεο πεξηέρνληαη ζξεπηηθά δηαιχκαηα ζηα νπνία ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία
βξίζθνληαη ζε πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο απφ απηέο νη νπνίεο παξέρνληαη ζηα θπηά.
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ηε δεμακελή Α πνπ έρεη φγθν 1000 l δηαιχνληαη ραιθφο, ζίδεξνο, ληηξηθφ
αζβέζηην, ληηξηθφ θάιην θαη ληηξηθή ακκσλία.
Ζ δεμακελή Β πνπ έρεη φγθν 1000 l δηαιχνληαη ληηξηθφ θάιην, ζεητθφ καγλήζην,
θσζθνξηθφ κνλνθάιην, ζεητθφ θάιην, ζεητθφ καγλήζην, ζεητθφο ςεπδάξγπξνο, ζεητθφο
ραιθφο, βφξαθαο θαη κνιπβδαηληθφ λάηξην.
Ζ δεμακελή Γ πνπ έρεη φγθν 500 l πξνζηίζεηαη ληηξηθφ νμχ.
Με ζχλδεζε εηδηθψλ βαιβίδσλ ξπζκίδνληαη απηφκαηα (κέζσ πξνγξακκαηηζηή,
LOGO) θαη κε κεγάιε αθξίβεηα ηφζν νη αλαινγίεο ησλ ιηπαζκάησλ γηα λα επηηεπρζεί ε
επηζπκεηή αγσγηκφηεηα E.C. (2500) φζν θαη ηνπ νμέσο γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ pH
(5,5). Γηα θάζε ζπληαγή ιίπαλζεο ειέγρεηαη ε πνζφηεηα ησλ δηαιπκάησλ πνπ ζα πεξάζνπλ
απφ θάζε δεμακελή κέζσ ειεθηξνβαιβίδσλ, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηελ πνζφηεηα πνπ
απνξξνθάηαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο Venturi. ηε ζπλέρεηα, ηα δηαιχκαηα νδεγνχληαη ζηε
δεμακελή αλάκεημεο (8 tn) φπνπ πξνζηίζνληαη λεξφ θαη ζξεπηηθφ δηάιπκα απνξξνήο.
ε θάζε πεξίπησζε ην δηάιπκα ζηε δεμακελή αλάκεημεο απνηειείηαη απφ θαζαξφ
λεξφ (30%), ζξεπηηθφ δηάιπκα απνξξνήο (70%) θαη πνζφηεηεο δηαιπκάησλ απφ ηηο
δεμακελέο Α, Β θαη Γ ηέηνηεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή αγσγηκφηεηα θαη ην
επηζπκεηφ pH (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).

β) ΤΠΟΓΟΥΔΗ ΦΤΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΧΝ
Οη ππνδνρείο ππνζηξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη θαλάιηα πνπ βξίζθνληαη
ηνπνζεηεκέλα ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο πάλσ απφ ην ιεπθφ πιαζηηθφ. Κάζε θαλάιη
είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ καχξνπ ρξψκαηνο πνπ δηακνξθψλεηαη ζε
ζρήκα αλάπνδν Π. Οη πιατλέο πιεπξέο ηνπ θαλαιηνχ έρνπλ χςνο 10 cm θαη ε βάζε ηνπ
έρεη πιάηνο 20 cm. Κάζε θαλάιη πεξηέρεη ην ππφζηξσκα, ειαθξφπεηξα, θαη ζηε ζπλέρεηα
θαιχπηεηαη κε ιεπθφ πιαζηηθφ (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).
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2.12. Πνηθηιίεο θαη πβξίδηα ηνκάηαο πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηελ Διιάδα

Ζ πνηθηιία ή ην πβξίδην πνπ ν παξαγσγφο ζα επηιέμεη πξέπεη λα είλαη παξαγσγηθφ,
λα ηθαλνπνηεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ απεπζχλεηαη, λα
πξνζαξκφδεηαη ζην θαιιηεξγεηηθφ ζχζηεκα, λα αληέρεη ζηηο ελδεκνχζεο αζζέλεηεο ηεο
πεξηνρήο, λα είλαη πξψηκν θ.ιπ. Ζ επηινγή αζθαιψο θαη δελ είλαη ηφζν εχθνιε ππφζεζε,
γηαηί ν παξαγσγφο έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε κεγάιν αξηζκφ πξνζθεξφκελσλ
γνλφηππσλ. Μφλν ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ν αξηζκφο ησλ
θαηαρσξεκέλσλ πνηθηιηψλ θαη πβξηδίσλ ηνκάηαο μεπεξλάεη ην 1500 θαη απφ ηνπο
γνλφηππνπο απηνχο εθείλνη πνπ πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηα ζηα ζεξκνθήπηα μεπεξλνχλ
ηηο 200 (Καλάθεο, 2007). Οη εθαηνληάδεο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ
αγνξά

θαηαηάζζνληαη

κε

βάζε

ηνλ

πξννξηζκφ

δηάζεζεο

ησλ

θαξπψλ

ζε

(Μηραιαθνπνχινπ, 2005):
1) Πνηθηιίεο λσπήο θαηαλάισζεο, γηα ζεξκνθεπηαθή θαη ππαίζξηα θαιιηέξγεηα θαη
2) ε πνηθηιίεο γηα βηνκεραληθή πξψηε χιε, ππαίζξηαο θαιιηέξγεηαο.
Οη πνηθηιίεο θαη ηα πβξίδηα πνπ θαιιηεξγνχληαη δηαθξίλνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο:
(α) ε απηέο πνπ ε αλάπηπμή ηνπο δηαθφπηεηαη απφ κφλε ηεο φηαλ θζάζνπλ ζ‟ έλα
νξηζκέλν ζηάδην (determine) θαη
(β) ηηο πνηθηιίεο ή πβξίδηα (F1) πνπ αλαπηχζζνληαη ζπλέρεηα φζν δηαξθεί ε
θαιιηέξγεηα (indeterminate) (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).
ηελ ρψξα καο θαιιηεξγνχληαη θπξίσο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα (F1) ηεο δεχηεξεο
θαηεγνξίαο ζηελ νπνία δηαθξίλνπκε 4 ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ:
α) πνιχ κηθξφο θαξπφο βάξνπο 10-20 gr (ηχπνπ cherry),
β) κηθξφθαξπεο ζε βάξνο θαξπνχ κεηαμχ 60-100 gr θαιιηεξγνχληαη θπξίσο ζε
ζεξκνθήπηα θαη πξννξίδνληαη γηα λσπή θαηαλάισζε,
γ) κεζφθαξπεο κε βάξνο θαξπνχ 100-150 gr θαη
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δ) κεγαιφθαξπεο κε βάξνο θαξπνχ 150 gr θαη άλσ, θαιιηεξγνχληαη ζαλ ππαίζξηεο
ή ζε ζεξκνθήπηα θαη πξννξίδνληαη γηα λσπή θαηαλάισζε, αιιά θαη γηα
βηνκεραληθή πξψηε χιε (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).

ηελ Διιάδα δνθηκάζηεθαλ θαη θαιιηεξγνχληαη πνιπάξηζκεο πνηθηιίεο θαη
πβξίδηα, αιιά ηα πιένλ δηαδεδνκέλα είλαη (Καλάθεο, 2007):

α.

Μηθξόθαξπεο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα

Έρνπλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη θαιιηεξγνχληαη ζε κηθξή έθηαζε.
Angela F1. Φπηφ κε αλνηθηή αλάπηπμε, θαηάιιειν γηα παξαγσγή ην ρεηκψλα.
Καξπφο δίρσξνο ή ηξίρσξνο, ζηξνγγπιφο ή ζθαηξηθφο κε παρηά ηνηρψκαηα, ζπλεθηηθφο κε
αληνρή ζηηο κεηαθνξέο, κέζνπ βάξνπο 80-90 gr (Δηθφλα 34). Τβξίδην αλζεθηηθφ ζην
κσζατθφ ηνπ θαπλνχ (TMV), ζηηο θπιέο A,B,C ηνπ θιαδνζπφξηνπ (Cladosporium fulvum)
θαη ζηηο θπιέο 1 θαη 2 ηνπ θνπδάξηνπ (Καλάθεο, 2007, Μεηζνπνχινπ, 2008).
Solara F1. Φπηφ κε αλνηρηή αλάπηπμε, πνιχ παξαγσγηθφ, πνιχ πξψηκν, θαηάιιειν
γηα ρεηκσληάηηθεο θαη πξψηκεο αλνημηάηηθεο θαιιηέξγεηεο. Καξπφο δίρσξνο ή ηξίρσξνο,
ζθαηξηθφο, θφθθηλνο ρσξίο πξάζηλνπο ψκνπο, θαιήο πνηφηεηαο, ζπλεθηηθφο κε αληνρή ζηηο
κεηαθνξέο, κέζνπ βάξνπο 80 gr. Τβξίδην αλζεθηηθφ ζην TMV, ην βεξηηζίιιην, ηηο θπιέο 1
θαη 2 ηνπ θνπδάξηνπ θαη ηηο θπιέο A, B, C, D, E ηνπ θιαδνζπφξηνπ (Καλάθεο, 2007).
Τβξίδηα θεξαζνηνκάηαο (ηχπνπ cherry) είλαη ηα: Cherelino, Moncherry, Frassino
(http://www.fitotech.gr, Μπάθνπ, 2009). ηελ Διιάδα θαιιηεξγνχληαη θαη νη κηθξφθαξπεο
πνηθηιίεο θαη πβξίδηα φπσο είλαη νη: Grenadier, Marathon, Marcanto. Άιια πβξίδηα
είλαη ηα: Sonatine, Sonato, Sobeto, Corona, Curio, Farbiola. Δίλαη φια ηνπο
παξαγσγηθά πβξίδηα θαη πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζε θαιιηέξγεηεο ρεηκσληάηηθεο θαη
πξψηκεο ηεο άλνημεο. Ο θαξπφο ηνπο είλαη ζρεδφλ ζθαηξηθφο ή ειαθξψο πεπιαηπζκέλνο
(Καλάθεο, 2007, Μηραιαθνπνχινπ, 2005).
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ηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο θαη ηδηαίηεξα ζην Λνλδίλν θαη ην Παξίζη, νη θαηαλαισηέο
άξρηζαλ ηειεπηαία λα δείρλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηηο θεξαζφκνξθεο πνηθηιίεο ηνκάηαο.
ηελ Διιάδα ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ 2-3 ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο (ζηελ
Κξήηε) πνπ θαιιηεξγνχλ ηέηνηεο ηνκάηεο θαη ηξνθνδνηνχλ πνιπηειή μελνδνρεία, φπνπ
θαηαλαισηέο ηεο Δπξψπεο ηθαλνπνηνχλ ηε ζπλήζεηά ηνπο (Καλάθεο, 2007).

β.

Μεζόθαξπεο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα

Daniela F1. Δίλαη θπηφ δσεξήο αλάπηπμεο, παξαγσγηθφ, θαηάιιειν γηα
θζηλνπσξηλή θαη ρεηκσληάηηθε θαιιηέξγεηα. Ο θαξπφο είλαη ζρεδφλ ζθαηξηθφο (Δηθφλα 35),
ζπλεθηηθφο, αληέρεη ζηηο κεηαθνξέο θαη κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαηά ηελ σξίκαλζε θαη
ζπγθνκηδή. Τβξίδην αλζεθηηθφ ζην κσζατθφ ηνπ θαπλνχ (TMV), ζην βεξηηζίιιην θαη ζηηο
δχν θπιέο (1, 2) ηνπ θνπδάξηνπ (Καλάθεο, 2007, Μεηζνπνχινπ, 2008).
Caruso F1. Φπηφ κε κέζε πξνο δσεξή αλάπηπμε, κε βξαρέα κεζνγνλάηηα θαη
αλνηρηή βιάζηεζε, αλαβιαζηάλεη αξθεηά εχθνια. Τβξίδην κέζεο πξσηκφηεηαο, θέξεη
θαξπνχο ζηξνγγπινχο κε ειαθξέο απιαθψζεηο θαη ειαθξψο πξάζηλνπο ψκνπο, ζρεηηθά
κεγάινπο κέζνπ βάξνπο πεξί ηα 200 gr (Δηθφλα 36) θαη αξθεηά ζπλεθηηθνχο. Φπηφ
αλζεθηηθφ ζην TMV, ζε πέληε θπιέο (A, B, C, D, E) ηνπ θιαδνζπφξηνπ (Cladosporium
fulvum), ζην βεξηηζίιιην (Verticillium albo-atrum) θαη ζηηο δχν θπιέο (1, 2) ηνπ
θνπδάξηνπ (Fusarium oxysporum) (Καλάθεο, 2007, Μεηζνπνχινπ, 2008).
Marmande (Υνληξνθαηζαξή). Πνιχ πξψηκε πνηθηιία, αξθεηά παξαγσγηθή,
κέηξηαο επξσζηίαο. Δπηινγή ηεο είλαη ε πνηθηιία Σ-82 ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κεπεπηηθψλ.
Καξπφο κέζνπ βάξνπο πεξίπνπ 180 gr (Δηθφλα 37), πεπιαηπζκέλνο, ειαθξψο απιαθσηφο,
ζπλεθηηθφο κε αληνρή ζηηο κεηαθνξέο. Φπηφ κέηξηαο αλζεθηηθφηεηαο ζηηο αζζέλεηεο.
Αθζνλία. Πνηθηιία ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., ζπλερνχο αλάπηπμεο, αξθεηά παξαγσγηθή,
θαηάιιειε γηα ρεηκσληάηηθεο θαη αλνημηάηηθεο θαιιηέξγεηεο. Καξπφο κε ζρήκα επίκεθεο
ζθαηξηθφ, κε 4 ζπλήζσο ρψξνπο, ρξψκαηνο θαηαθφθθηλνπ ζηελ σξίκαζή ηνπ, κέζνπ
βάξνπο 180 gr. Φπηφ αλζεθηηθφ ζην κσζατθφ ηνπ θαπλνχ (TMV).
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Γεωξγία.

Πνηθηιία

ηνπ

ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.,

ζπλερνχο

αλάπηπμεο,

κηθξφηεξεο

παξαγσγηθφηεηαο απφ ηελ πνηθηιία Αθζνλία. Καηάιιειε γηα πξψηκεο θαιιηέξγεηεο. Ο
θαξπφο έρεη κέζν βάξνο 180 gr θαη έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ θαξπφ ηεο πνηθηιίαο
Αθζνλία. Φπηφ αλζεθηηθφ ζηνλ TMV.
Ίδε. Πνηθηιία ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., ζπλερνχο αλάπηπμεο, κηθξφηεξεο παξαγσγηθφηεηαο
ζε ζχγθξηζε κε ηηο πνηθηιίεο Αθζνλία θαη Γεσξγία, θαηάιιειε γηα πξψηκεο θαιιηέξγεηεο.
Καξπφο κέζνπ βάξνπο 167 gr, κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη θαξπνί ησλ πνηθηιηψλ
Αθζνλία θαη Γεσξγία. Φπηφ αλζεθηηθφ ζηνλ TMV.
ES 200 F1. Φπηφ θαιήο επξσζηίαο, αξαηφθπιιν, κε θαλνληθά κεζνγνλάηηα
δηαζηήκαηα. Ζ ηαμηαλζία έρεη θαηά κέζν φξν 6-8 θαξπνχο, νη νπνίνη είλαη ζθαηξηθνί,
ειαθξψο πεπιαηπζκέλνη, κέζνπ βάξνπο πεξί ηα 200 gr, ζπλεθηηθνί, κε καθξά δηαηήξεζε.
Τβξίδην αλζεθηηθφ ζην TMV, ζην βεξηηζίιιην θαη ηε θπιή 2 ηνπ θνπδάξηνπ.
Concreto F1. Φπηφ θαιήο επξσζηίαο, αλαβιαζηάλεη εχθνια θαη έρεη βξαρέα
κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα. Οη ηαμηαλζίεο θέξνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αλζέσλ. Δίλαη
πβξίδην κέζεο πξσηκφηεηαο. Οη θαξπνί είλαη ζθαηξηθνί κε κηθξέο απιαθψζεηο, αλζεθηηθνί
ζην ζρίζηκν, ρσξίο πξάζηλνπο ψκνπο, ζπλεθηηθνί, κέζνπ βάξνπο 180 gr. Σν θπηφ αληέρεη
ζην TMV, ζηηο 5 θπιέο (A, B, C, D, E) ηνπ θιαδνζπφξηνπ θαη ζηηο θπιέο 1 θαη 2 ηνπ
θνπδάξηνπ (Καλάθεο, 2007).
ηε ρψξα καο θαιιηεξγνχληαη θαη νη κεζφθαξπεο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα, φπσο είλαη
νη: Duranto, Meltine, Prelator (Μεηζνπνχινπ, 2008).

γ.

Μεζόθαξπεο πξνο κεγαιόθαξπεο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα

Dombito F1. Φπηφ δσεξήο αλάπηπμεο, κε βξαρέα κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα,
παξαγσγηθφ, πξψηκν, θαηάιιειν γηα πνιχ πξψηκεο θαιιηέξγεηεο. Οη θαξπνί είλαη
πεπιαηπζκέλνη, ζρεηηθά νκνηφκνξθνη, κε πξαζηλσπνχο ψκνπο, ζπλεθηηθνί, πνιχρσξνη,
κέζνπ βάξνπο πεξίπνπ 250 gr (Δηθφλα 38), κε αληνρή ζηηο κεηαθνξέο. Τβξίδην αλζεθηηθφ
ζην κσζατθφ ηνπ θαπλνχ (TMV), ηε θπιή Β ηνπ θιαδνζπνξίνπ θαη ηε θπιή 2 ηνπ
θνπδάξηνπ (Καλάθεο, 2007, Μεηζνπνχινπ, 2008).
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Jolly F1. Φπηφ δσεξήο αλάπηπμεο, πξψηκεο παξαγσγήο, θαηάιιειν γηα πξψηκεο
αλνημηάηηθεο θαιιηέξγεηεο. Καξπφο πνιχρσξνο, ζθαηξηθφο, κεγάινο κέζνπ βάξνπο πεξί ηα
250 gr (Δηθφλα 39), ζχληνκα ράλεη ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη δε δηαηεξείηαη γηα πνιχ κεηά ηε
ζπγθνκηδή. Σν θπηφ αληέρεη ζην βεξηηζίιιην, ην θνπδάξην θαη ηνπο λεκαηψδεηο. Γελ
αληέρεη ζην TMV θαη ζην θιαδνζπφξην (Καλάθεο, 2007, Μεηζνπνχινπ, 2008).
Α200 F1. Γεκηνπξγία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κεπεπηηθψλ είλαη θπηφ κέζεο δσεξφηεηαο,
πνιχ παξαγσγηθφ, θαηάιιειν γηα πξψηκεο αλνημηάηηθεο θαιιηέξγεηεο. Οη θαξπνί είλαη
ζθαηξηθνί, κε κέηξηεο απιαθψζεηο, θαινχ ρξψκαηνο, κε ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζηηο
κεηαθνξέο. Γελ έρεη αληνρή ζην TMV θαη ηηο αζζέλεηεο ηνπ εδάθνπο (Καλάθεο, 2007).
Garnet 622 F1. Φπηφ εχξσζην, δσεξφ, κεζνπξψηκν θαη πνιχ παξαγσγηθφ,
θαηάιιειν γηα θαιιηέξγεηεο ζην ζεξκνθήπην, κε πινχζην θχιισκα, έρεη ηαμηαλζίεο κε
6-8 θαξπνχο πνπ δέλνπλ αθφκε θαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Καξπνί ζθαηξηθνί,
νκνηφκνξθνη, ρσξίο ή κε ειαθξέο απιαθψζεηο, κε έληνλν θφθθηλν ρξψκα (Δηθφλα 40),
ζπλεθηηθνί, κε αληνρή ζηηο κεηαθνξέο. Καηάιιειν πβξίδην γηα πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα
ηνκάηαο ζεξκνθεπίνπ. Τβξίδην αλζεθηηθφ ζην TMV, ζην βεξηηζίιιην θαη ηηο θπιέο 1 θαη 2
ηνπ θνπδάξηνπ (Καλάθεο, 2007, Μηραιαθνπνχινπ, 2005).
Blazer F1. Φπηφ απηνθνξπθνινγνχκελν, κε πινχζην θχιισκα, θαηάιιειν γηα
πξψηκε αλνημηάηηθε θαιιηέξγεηα. Καξπφο ειαθξψο πεπιαηπζκέλνο, ζπλεθηηθφο κε αληνρή
ζηηο κεηαθνξέο, βάξνπο 220-250 gr. Τβξίδην αλζεθηηθφ ζην βεξηηζίιιην, ην θνπδάξην θαη
ηελ αιηεξλάξηα (Καλάθεο, 2007).
Άιιεο πνηθηιίεο θαηάιιειεο γηα ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ηεο βφξεηαο Διιάδαο
είλαη ε Θεζζαινλίθε, ε Μαθεδνλία θαη ε Οιπκπία, δεκηνπξγίεο ηνπ ΚΓΔΜΘ ηνπ
ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. (Καλάθεο, 2007).

δ.

Μεγαιόθαξπεο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα

Early pack. Πνηθηιία δσεξήο αλάπηπμεο, παξαγσγηθή, κέζεο πξσηκφηεηαο,
αλζεθηηθή ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, θαηάιιειε γηα ρεηκσληάηηθε ή πξψηκε αλνημηάηηθε
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θαιιηέξγεηα. Καξπφο ζθαηξηθφο, κε ειαθξέο απιαθψζεηο, αξθεηά κεγάινπ κεγέζνπο,
ζπλεθηηθφο, κε αληνρή ζηηο κεηαθνξέο (Καλάθεο, 2007).
ACE ή ΑΟ. Πνηθηιία πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο, παξαγσγηθή, φςηκε, πνιχ
θαηάιιειε

γηα

θζηλνπσξηλέο

θαιιηέξγεηεο.

Καξπφο

ζθαηξνεηδήο

(Δηθφλα

41),

πεπιαηπζκέλνο, πνιχρσξνο, ζαξθψδεο, κε θαιέο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο θαη κε
ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζηηο κεηαθνξέο. Σα θπηά θαη ηδηαίηεξα εθείλα ησλ επηινγψλ ACE
55 είλαη αλζεθηηθά ζην βεξηηζίιιην θαη ην θνπδάξην (Καλάθεο, 2007).
Τβξίδην F1 GC-204. Φπηφ δσεξφ κε κεγάια θχιια πςειήο παξαγσγηθφηεηαο,
πνιχ πξψηκν, δηαδεδνκέλν ζηηο πξψηκεο αλνημηάηηθεο ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο ηεο
λφηηαο Διιάδαο. Ο θαξπφο είλαη κεγάινο (250-300 gr), ζθαηξηθφο κε ειαθξέο απιαθψζεηο,
πνιχρσξνο, ζπλεθηηθφο, κε αληνρή ζηηο κεηαθνξέο. Σν θπηφ είλαη αλζεθηηθφ ζε TMV,
βεξηηζίιιην, θνπδάξην θαη λεκαηψδεηο. Δπαίζζεην ζην βνηξχηε. Σν πβξίδην θπθινθνξεί
θαη κε ην φλνκα Carmello F1 (Δηθφλα 42) (Καλάθεο, 2007, Μεηζνπνχινπ, 2008).
Dombo F1. Φπηφ ηζρπξφ, δπλαηήο αλάπηπμεο, θαλνληθήο δσεξφηεηαο θαη ππθλήο
βιάζηεζεο, κεγάινπ αξηζκνχ ηαμηαλζηψλ ζηε κνλάδα ηνπ χςνπο, θαηάιιειν γηα πξψηκεο
θαιιηέξγεηεο, επεηδή θαξπνδέλεη εχθνια. Καξπφο πνιχ κεγάινο, κέζνπ βάξνπο πεξίπνπ
300 gr, ζθαηξηθφο, πεπιαηπζκέλνο κε ειαθξέο απιαθψζεηο θαη πξαζηλσπφ ρξψκα ζηνπο
ψκνπο, πνιχρσξνο, ζπλεθηηθφο θαη αληέρεη ζηε κεηαθνξά. Τβξίδην αλζεθηηθφ ζην
βεξηηζίιιην, ηηο δχν θπιέο (1, 2) ηνπ θνπδάξηνπ θαη δχν θπιέο ηνπ θιαδνζπφξηνπ
(Καλάθεο, 2007, Μεηζνπνχινπ, 2008).
Fantastic F1. Φπηφ κέηξηαο αλάπηπμεο, πξψηκν θαη παξαγσγηθφ. Καξπφο κεγάινπ
κεγέζνπο κε βάξνο πεξίπνπ 250 gr (Δηθφλα 43), ζθαηξηθφο κε ππφμηλε γεχζε, φρη πνιχ
ζπλεθηηθφο, πνιχρσξνο, κεησκέλεο αληνρήο ζηηο κεηαθνξέο. Τβξίδην ρσξίο εππάζεηα ζηηο
αδξνκπθψζεηο (βεξηηζίιιην θαη θνπδάξην), ζην βνηξχηε θαη ην κσζατθφ ηνπ θαπλνχ
(TMV). Αλζεθηηθφ θαη ζηνπο λεκαηψδεηο (Καλάθεο, 2007, Μεηζνπνχινπ, 2008).
Mogador F1. Φπηφ κέηξηαο δσεξφηεηαο, κέηξηαο ππθλφηεηαο ηνπ θπιιψκαηνο,
πξψηκεο-κεζνπξψηκεο παξαγσγήο, θαηάιιειν γηα θζηλνπσξηλή θαη ρεηκσληάηηθε
θαιιηέξγεηα. Καξπφο ειαθξψο πεπιαηπζκέλνο, νκνηφκνξθνπ ρξψκαηνο (θφθθηλν-ξνδέ,
ρσξίο πξάζηλνπο ψκνπο), ζπλεθηηθφο κε αληνρή ζηηο κεηαθνξέο. Τβξίδην αλζεθηηθφ ζε
TMV, βεξηηζίιιην, θνπδάξην θαη ηελ εζσηεξηθή θαθεηίαζε ηνπ θαξπνχ (Καλάθεο, 2007).
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Fiesta F1. Φπηφ παξαγσγηθφ, θαλνληθήο δσεξφηεηαο, αλνηρηνχ θπιιψκαηνο,
θαηάιιειν γηα πνιχ πξψηκεο αιιά ζεξκαηλφκελεο θαιιηέξγεηεο. Καξπφο πεπιαηπζκέλνο
κε ειαθξέο απιαθψζεηο, θαινχ θαη νκνηφκνξθνπ ρξσκαηηζκνχ (θφθθηλν-ξνδέ, ρσξίο
πξάζηλνπο ψκνπο), κέζνπ βάξνπο πεξίπνπ 275 gr (Δηθφλα 44). Τβξίδην αλζεθηηθφ ζην
TMV, ζε δχν θπιέο ηνπ θιαδνζπφξηνπ, ζην βεξηηζίιιην, ζηηο θπιέο 1 θαη 2 ηνπ θνπδάξηνπ
θαη ηνπο λεκαηψδεηο (Καλάθεο, 2007).
Belladona F1: Δίλαη θπηφ κέηξηαο δσεξφηεηαο, πνπ ζρεκαηίδεη κεγάινπ κεγέζνπο
θαξπνχο κε ζρήκα σνεηδέο θαη ρξψκα έληνλν θφθθηλν (Δηθφλα 45). Καηάιιειν πβξίδην
γηα πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ηνκάηαο ζεξκνθεπίνπ. Δίλαη αλζεθηηθφ πβξίδην ζηνπο
λεκαηψδεηο, ζην θνπδάξην, ζην βεξηηζίιιην θαη ζηνλ TMV (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).
Elpida F1: Δίλαη θπηφ δσεξήο αλάπηπμεο, κε θαξπνχο κέζνπ κεγέζνπο (έσο 250 gr
βάξνο) (Δηθφλα 46). Καηάιιειν πβξίδην γηα πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ηνκάηαο
ζεξκνθεπίνπ. Δίλαη αλζεθηηθφ ζηνπο λεκαηψδεηο, ζην θνπδάξην, ζηελ ππξελνραίηε θαη
ζηνλ TMV (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).
Derinia F1. Φπηφ πνιχ δσεξφ, αξθεηά παξαγσγηθφ. Καξπφο πνιχ κεγάινο (> 300
gr), κε πνιχ δσεξφ θαη νκνηφκνξθν ρξσκαηηζκφ, ειθπζηηθφο ζηνπο θαηαλαισηέο,
αλζεθηηθφο ζηηο κεηαθνξέο. Τβξίδην κε κηθξή αληνρή ζηηο αδξνκπθψζεηο, πνιχ επαίζζεην
ζην κσζατθφ ηνπ θαπλνχ (TMV) (Καλάθεο, 2007).
Formula F1: Σν θπηφ είλαη δσεξήο αλάπηπμεο θαη πνιχ παξαγσγηθφ. Καηάιιειν
πβξίδην γηα πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ηνκάηαο ζεξκνθεπίνπ. Δίλαη αλζεθηηθφ πβξίδην ζηνπο
λεκαηψδεηο, ζην θνπδάξην, ζην βεξηηζίιιην θαη ζηνλ TMV. ρεκαηίδεη θαξπνχο κε κέζν
βάξνο 280-320 gr, ζρήκαηνο πεπιαηπζκέλνπ, κε ζθιεξή ζάξθα (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).
Tamaris F1: Δίλαη πνιχ παξαγσγηθφ πβξίδην κε θαξπνχο αξθεηά ζπλεθηηθνχο,
βάξνπο 200-300 gr (Δηθφλα 47). Καηάιιειν γηα πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ζεξκνθεπίνπ.
Δίλαη αλζεθηηθφ ζην θνπδάξην, ζην βεξηηζίιιην θαη ζηνλ TMV (Μηραιαθνπνχινπ, 2005).
Άιια ελδηαθέξνληα κεγαιφθαξπα πβξίδηα είλαη ηα: Bel Air, Midi, Queen, Marca,
Heinz 1370 (Δηθφλα 48), Urbana (Δηθφλα 49), Nestor, Ernesto, Brillante (Δηθφλα 50),
Noa, Larma, Athens, Gloty, Lotus, Robin, Amati (Δηθφλα 51), Enygma (Δηθφλα 52),
Optima (Δηθφλα 53), Iokasti, Boa, Dual Large (Δηθφλα 54), Joker (Καλάθεο, 2007,
Μηραιαθνπνχινπ, 2005, http://www.fitotech.gr).
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ε.

Τπνθείκελα ηνκάηαο

Ζ ζχγρξνλε αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ θαη ερζξψλ ησλ θπηψλ, πξνζαλαηνιίδεηαη
ζηε κεηαθνξά αλζεθηηθψλ γνληδίσλ ζηηο ήδε θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα ή
ζηνπο κέιινληεο λα δεκηνπξγεζνχλ γνλφηππνπο. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ αμηφινγεο
πνηθηιίεο ή πβξίδηα παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία ζηηο αζζέλεηεο θαη ερζξνχο εθ ηνπ εδάθνπο
(π.ρ. αδξνκπθψζεηο, λεκαηψδεηο, έληνκα εδάθνπο, βαθηήξηα θ.ιπ.) κπνξνχλ λα
εκβνιηαζηνχλ ζε αλζεθηηθά ππνθείκελα θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δσή κε
εθδήισζε φινπ ηνπ δπλακηθνχ ηνπο. Ζ αλζεθηηθφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ζε αζζέλεηεο
ζεκεηψλεηαη σο εμήο:
Κ = αληνρή ζηελ Pyrenochaeta lycopersici (ππξελνραίηε)
V = αληνρή ζην Verticillium albo-atrum (βεξηηηζίιιην)
F = αληνρή ζην Fusarium oxysporum (θνπδάξην)
Ν = αληνρή ζηνπο λεκαηψδεηο
TMV = αληνρή ζην κσζατθφ ηνπ θαπλνχ
Έηζη ππάξρνπλ ππνθείκελα πβξίδηα ηνπ Lycopersicon esculentum x L. hirsutum:
α) KVFN, αλζεθηηθφ ζηα ηέζζαξα παζνγφλα (ππξελνραίηε, βεξηηζίιιην, θνπδάξην
θαη λεκαηψδεηο) θαη β) KVFN/TMV, αλζεθηηθφ ζηα 4 αλσηέξσ παζνγφλα θαη ζην
κσζατθφ ηνπ θαπλνχ. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο, εθηφο απφ ην ππνθείκελν, πξέπεη θαη ε
πνηθηιία ή ην πβξίδην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο εκβφιην λα είλαη αλζεθηηθφ ζην TMV.
Έλα άιιν ππνθείκελν ηεο ηνκάηαο ην Solanum torrum είλαη αλζεθηηθφ ζην
βαθηεξηαθφ καξαζκφ (Pseudomonas solanacearum). Δπηινγέο απφ άγξηα είδε ηνπ γέλνπο
Solanum πηζαλφλ λα απνδεηρζνχλ αλζεθηηθέο ζηα παζνγφλα εδάθνπο Didymella
lycopersici θαη Phytophthora sp. (Καλάθεο, 2007).
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Δηθόλα 34. Τβξίδην ληνκάηαο
«Angela F1».

Δηθόλα 35. Τβξίδην ηνκάηαο
«Daniela F1».

Δηθόλα 36. Τβξίδην ηνκάηαο
«Caruso F1».

Δηθόλα 37. Πνηθηιία ηνκάηαο
«Marmande».

Δηθόλα 38. Τβξίδην ηνκάηαο
«Dombito F1».

Δηθόλα 39. Τβξίδην ηνκάηαο
«Jolly F1».

Δηθόλα 40. Τβξίδην ηνκάηαο
«Garnet F1».

Δηθόλα 41. Πνηθηιία ηνκάηαο
«Ace».

Δηθόλα 42. Τβξίδην ηνκάηαο
«Carmello F1».
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Δηθόλα 43. Τβξίδην ηνκάηαο
«Fantastic F1».

Δηθόλα 44. Τβξίδην ηνκάηαο
«Fiesta F1».

Δηθόλα 45. Τβξίδην ηνκάηαο
«Belladona F1».

Δηθόλα 46. Τβξίδην ηνκάηαο
«Elpida F1».

Δηθόλα 47. Τβξίδην ηνκάηαο
«Tamaris F1».

Δηθόλα 48. Πνηθηιία ηνκάηαο
«Heinz 1370».

Δηθόλα 49. Πνηθηιία ηνκάηαο
«Urbana».

Δηθόλα 50. Πνηθηιία ηνκάηαο
«Brillante».

Δηθόλα 51. Τβξίδην ηνκάηαο
«Amati F1».

[69]

Δηθόλα 52. Τβξίδην ηνκάηαο
«Enygma F1».

Δηθόλα 53. Τβξίδην ηνκάηαο
«Optima F1».

Δηθόλα 54. Τβξίδην ηνκάηαο
«Dual Large F1».

2.13. Ο ξόινο ηωλ ηνπηθώλ πνηθηιηώλ ηνκάηαο

Οη παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο δεκηνπξγήζεθαλ ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ, είλαη
πξνζαξκνζκέλεο ζε απηφ θαη παξάγνπλ πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο, ηα νπνία γίλνληαη
απνδεθηά απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Οη πνηθηιίεο απηέο θαιιηεξγνχληαλ
ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο κέρξη ηηο αξρέο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, φηαλ ε γεσξγία ήηαλ
νηθνινγηθή (ρσξίο ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα θαη άιιεο εηζξνέο). ηε κεηαπνιεκηθή
πεξίνδν, επηθξάηεζε ε εληαηηθή γεσξγία θαη νη παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο εθηνπίζηεθαλ
θπξίσο απφ πβξίδηα, ηα νπνία έδηλαλ κεγαιχηεξεο απνδφζεηο. Ζ αλεμέιεγθηε
εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο επηβάξπλε ην πεξηβάιινλ κε αλεπηζχκεηεο νπζίεο θαη ηα
πξντφληα κε επηθίλδπλα ππνιείκκαηα γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Δπίζεο, νη ζχγρξνλεο
εμειίμεηο ζηε γελεηηθή κεραληθή, κε ηε δεκηνπξγία γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πνηθηιηψλ,
αχμεζαλ ηελ αλεζπρία ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., αιιά θαη ζηε ρψξα καο,
παξαηεξείηαη ζηξνθή πξνο κηα πεξηβαιινληηθά θηιηθή γεσξγία. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα
ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο απηήο απνηειεί ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
θαηάιιεινπ ζπφξνπ. Οη παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο, κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζην
νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ηηο ρακειέο απαηηήζεηο ζε εηζξνέο θαη ηελ
άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο απνηεινχλ ηνλ πξψην βαζηθφ παξάγνληα γηα κηα
ηέηνηα αλαγθαηφηεηα (Polese, 2008).
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Σν Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ) είλαη δεκηνπξγφο θαη
δηαηεξεηήο πνιιψλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ θεπεπηηθψλ, απφ ηηο νπνίεο αξθεηέο
βξίζθνληαη ζε ζπνξνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη παξνπζηάδνπλ απμαλφκελν εκπνξηθφ
ελδηαθέξνλ (Polese, 2008).
Ζ Σξάπεδα Γελεηηθνχ Τιηθνχ ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., απφ ην 1981, έηνο ίδξπζήο ηεο, έσο
ζήκεξα, κε εμεξεπλεηηθέο απνζηνιέο πνπ ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ζε φιε ηελ Διιάδα,
ζπιιέγεη ληφπηεο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ηνκάηαο θαη πνιιψλ άιισλ θαιιηεξγνχκελσλ
εηδψλ, απφ αλζξψπνπο κε κεξάθη θαη αγάπε γηα ηε γε θαη ηνπο θαξπνχο ηεο. Οη άλζξσπνη
απηνί δηαηεξνχλ ηνπο ζπφξνπο απφ γεληά ζε γεληά θαη ηνπο θιεξνδνηνχλ νη παππνχδεο ζηα
εγγφληα ηνπο καδί κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ καο. ε
πείζκα ηεο βηνκεραλνπνίεζεο, πνπ ε επνρή πξνζηάδεη αθφκε θαη γηα ηε γεσξγηθή
παξαγσγή, νξηζκέλνη αληηζηέθνληαη θαη επηκέλνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα πνηθηιηψλ ιηγφηεξν
απνδνηηθψλ, αιιά αξθεηά πνηνηηθψλ θαη αλζεθηηθψλ ζε βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο
παξάγνληεο (Polese, 2008).
θνπφο ηεο Σξάπεδαο Γελεηηθνχ Τιηθνχ (Σ.Γ.Τ) είλαη, πέξα απφ ηε ζπιινγή, ε
αλαπαξαγσγή ησλ πνηθηιηψλ, ε πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζή ηνπο, σο πξνο νξηζκέλα
κνξθνινγηθά θαη αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε επηζήκαλζε πνηθηιηψλ κε επξεία
πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη αληνρή ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο (Polese,
2008).
Οπφηε, ε αμία ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ηνκάηαο ζήκεξα είλαη:
 Καηάιιειεο γηα γεσξγία ρακειψλ εηζξνψλ (ιηπαζκάησλ, θαξκάθσλ, λεξνχ).
 Δπξείαο γελεηηθήο αλνρήο ζε βηνηηθέο θαη αβηνηηθέο θαηαπνλήζεηο (μεξά θαη
ζεξκά θιίκαηα, άγνλα εδάθε, πξνζβνιέο απφ αζζέλεηεο θαη ερζξνχο, θ.ά.).
 Τςειήο πνηφηεηαο.
 πλδένληαη κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ επψλπκε κεηαπνίεζε.
 Δπξχηεξεο γελεηηθήο παξαιιαθηηθφηεηαο γηα πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
 Μεγαιχηεξεο πνηθηιίαο ζε νξγαλνιεπηηθέο θαη γαζηξηκαξγηθέο επηινγέο.
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 Γηεπξχλνπλ

ην

δηθαίσκα

επηινγήο

ηνπ

θαηαλαισηή

(http://wwww.minagric.gr).
πκπεξαζκαηηθά, έλαο κεγάινο αξηζκφο απεηινχκελσλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ θαη ησλ άγξησλ απηνθπψλ ζπγγελψλ εηδψλ ηνπο έρνπλ
ζπιιερζεί θαηά ηε δηάξθεηα εμεξεπλεηηθψλ απνζηνιψλ ηεο Σξάπεδαο Γελεηηθνχ Τιηθνχ
θαη ησλ άιισλ Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ, δηαηεξνχληαη κε αζθάιεηα, ραξαθηεξίζηεθαλ θαη
αμηνινγήζεθαλ. Παξάιιεια πνιιέο απφ απηέο αμηνπνηήζεθαλ ζηε γελεηηθή βειηίσζε θαη
ζηε δεκηνπξγία λέσλ πνηθηιηψλ. Δίλαη φκσο επηηαθηηθή ε αλάγθε λα αμηνινγεζνχλ θαη λα
αμηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ ηα γελεηηθά πιηθά ησλ ζπιινγψλ απηψλ. Ο πνιχηηκνο γελεηηθφο
πινχηνο ηεο ρψξαο, είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκνο ζηα εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά
ηδξχκαηα, θαζψο θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Γηαπηζηψζεθε φηη ν βαζκφο γελεηηθήο
δηάβξσζεο ηνπ ηνπηθνχ αβειηίσηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ηεο ρψξαο είλαη δξακαηηθφο. Σν
πιηθφ πνπ αθφκε δηαζψδεηαη θαιιηεξγείηαη απφ ιίγνπο γεσξγνχο ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο
ησλ λεζηψλ θαη ηεο νξεηλήο ελδνρψξαο, είηε γηαηί απνηειεί ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο
παξάδνζεο, είηε γηαηί πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζε άγνλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε νξηαθέο
ζπλζήθεο (http://wwww.minagric.gr).

2.13.1. Σνπηθέο πνηθηιίεο ηνκάηαο πνπ θαιιηεξγνύληαη, πεξηγξαθή, ηερληθή
θαιιηέξγεηαο θαηά ηόπνπο, θιπ.

Νηφπηεο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ηνκάηαο είλαη νη πνηθηιίεο θπηψλ ηνκάηαο πνπ
θαιιηεξγνχληαη απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη εμειίζζνληαη
κέζα ζηνπο αηψλεο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο εδαθνθιηκαηηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, θαζψο θαη πνηθηιίεο πνπ ήξζαλ αξγφηεξα ζε κηα πεξηνρή θαη
πξνζαξκφζηεθαλ ζε απηήλ. Οη ληφπηεο πνηθηιίεο ζπφξσλ έρνπλ ρξψκα, άξσκα θαη γεχζε
πνπ δειψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο (https://docs.google.com/).
Τπάξρνπλ πεξίπνπ 1200 πνηθηιίεο ληνκάηαο. Οη ληφπηεο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο
ληνκάηαο είλαη: Νηνκάηα Βξαπξψλαο ή «Μπαηάια», ληνκάηα Καξδηά βνπβαιηνχ, ληνκάηα
καχξε, ληνκαηάθηα Υίνπ, ληνκαηάθηα καχξα, ληνκαηάθηα άζπξα, ληνκαηάθηα θίηξηλα
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αριαδφζρεκα.

Οη

βαζηθέο

απφ

απηέο

ηηο

ηνπηθέο

πνηθηιίεο

είλαη

(https://okipostisaeiforias.wordpress.com):
Oxheart (Καξδηά βνπβαιηνύ): Όςηκε πνηθηιία κε αλάγθε ηνπνζέηεζεο δπλαηνχ
ζηεξίγκαηνο, γηαηί ην θπηφ γίλεηαη πνιχ κεγάιν. Ζ ληνκαηηά παξάγεη πνιχ κεγάιεο, ξνδ,
ζε ζρήκα θαξδηάο ηνπ βνπβαιηνχ ληνκάηεο, βάξνπο απφ 400 έσο 900 gr (Δηθφλα 55). Ζ
γεχζε ηεο είλαη αζχγθξηηε, ζηαζεξή θαη ζαξθψδεο, κε ιίγνπο ζπφξνπο θαη ήπηα γεχζε.
Έρεη ραξαθηεξηζηηθή ιεπηή θινχδα. Καηάιιειε γηα ζαιάηα θαη ζάιηζα, αθνχ είλαη πνιχ
δνπκεξή.

Δίλαη

ρακειήο

δηαηήξεζεο

θαη

παιαηά

πνηθηιία

γηα

εξαζηηέρλεο

(https://okipostisaeiforias.wordpress.com, http://www.biosporos.gr).
Βξαπξώλα ή Μπαηάια: Παιαηά παξαδνζηαθή πνηθηιία ηεο Μεζνγείνπ κε πνιχ
γιπθηά γεχζε, ιεπηή θινχδα θαη πνιινχο ρπκνχο. Οη θαξπνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο
είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ληνκάηεο, έρνπλ βάξνο πνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα
450 gr Δηθφλα 56), ην ζρήκα ηνπο είλαη αθαλφληζην θαη ην θπξηφηεξν είλαη αζχγθξηηα
λνζηηκφηεξνη απφ ηηο ππφινηπεο πνηθηιίεο. Οη θαξπνί απηήο ηεο πνηθηιίαο ηνκάηαο είλαη
ηδηαίηεξα εππαζείο ζηε κεηαθνξά. Ζ πνηθηιία απηή ελδείθλπηαη γηα ππαίζξηα θαιιηέξγεηα
θαη δελ έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Δίλαη θαηάιιειε γηα γεκηζηά θαη ζαιάηα. Χο θπηφ
κπνξεί λα θηάζεη έσο 1,2 m ζε χςνο θαη ζέιεη θαιφ ζηήξηγκα γηαηί γίλεηαη νγθψδεο
(https://okipostisaeiforias.wordpress.com, http://www.olyplant.gr).
Ace 55 VF: Ζκηφςηκε θαη εκηαλαξξηρψκελε, επηηξαπέδηα ηνκάηα. Καιή γηα
ππαίζξηα θαιιηέξγεηα θαη ρσξίο θιάδεκα (απηνθιαδεπφκελε). Καιιηεξγείηαη κε ηε
βνήζεηα 2 παζζάισλ θαη ζπξκάησλ πνπ ζηεξίδνπλ ην θχιισκα ή αιιηψο θαιιηεξγείηαη κε
θιάδεκα θαη ζηήξηγκα θαη ζην ζεξκνθήπην. Οη θαξπνί ηεο είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο
θφθθηλεο ληνκάηεο, ζηξνγγπιέο κε ιεπηή θινχδα θαη γιπθηά γεχζε (Δηθφλα 57). Δίλαη
πνιχ παξαγσγηθή πνηθηιία. Έρεη πνιχ θαιή αληίζηαζε ζηηο αζζέλεηεο (αλζεθηηθή ζην
βεξηηζίιιην θαη ην θνπδάξην) θαη είλαη αλζεθηηθή ζην ζθάζηκν θαη ζηα ρηππήκαηα. Αληέρεη
ζηηο άλπδξεο, άγνλεο θαη μεξέο πεξηνρέο θαη είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηελ ρψξα καο
(λφηηεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ). Δίλαη πνιχ θαιή γη‟ απηνχο πνπ δελ ηνπο αξέζεη ε φμηλε
γεχζε ηεο ηνκάηαο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ζαιάηεο αιιά θαη ζε γεκηζηά. Καιή θαη
γηα ζάιηζεο. ηελ Κξήηε ηελ θαιιηεξγνχζαλ ην ρεηκψλα (http://www.biosporos.gr,
https://okipostisaeiforias.wordpress.com).
Δπίζεο, ζπλαληάκε ζε δηάθνξεο Διιεληθέο πεξηνρέο θαη ηηο εμήο ηνπηθέο πνηθηιίεο:
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Υνληξνθαηζαξή ή Marmande: Σνκάηα επηηξαπέδηα. Φπηφ αλαξξηρψκελν πνιχ
πξψηκν θαη πνιχ παξαγσγηθφ. Καξπνί κεγέζνπο κεηξίνπ-κεγάινπ, βάξνπο 150-200 gr,
ειαθξψο πεπιαηπζκέλνη κε απιαθψζεηο (Δηθφλα 58). Καιιηεξγείηαη θαη κε πδξνπνληθά
ζπζηήκαηα. Καηάιιειε γηα ζαιάηεο θαη ηνκαηνπνιηφ, φρη γηα γέκηζκα. Αλζεθηηθή ζε
βεξηηζίιιην θαη θνπδάξην. Παιηά πνηθηιία γηα εξαζηηέρλεο (http://www.biosporos.gr).
Αξεηή: Γεκηνπξγήζεθε κε γελεαινγηθή θπςεισηή επηινγή ζε δηαζπψκελν
γελεηηθφ πιηθφ ηνπ εκπνξηθνχ πβξηδίνπ „Carmello‟. Ζ πνηθηιία έρεη ζπλερή αλάπηπμε,
είλαη εχξσζηε, πξψηκε θαη πνιχ παξαγσγηθή. Οη θαξπνί ηεο είλαη ειαθξψο
πεπιαηπζκέλνη, ρσξίο πξάζηλν ρξψκα γχξσ απφ ηνλ πνδίζθν πξηλ ηελ σξίκαζε, κε κέζν
βάξνο 185 gr θαη άξηζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (brix~4,18 θαη pH~4,08). πληζηάηαη
γηα ππαίζξηα θαη ζεξκνθεπηαθή θαιιηέξγεηα ζε φιε ηελ Διιάδα θαη εξαζηηερληθά ζε
νηθηαθνχο ιαραλφθεπνπο (http://www.nagref.gr).
Μαθεδνλία: Γεκηνπξγήζεθε κε καδηθή θαη αηνκηθή επηινγή ζε εγρψξην γελεηηθφ
πιηθφ. Ζ πνηθηιία έρεη ζπλερή αλάπηπμε, είλαη εχξσζηε, κεζνπξψηκε θαη κέζεο απφδνζεο.
Οη θαξπνί ηεο είλαη ειαθξψο πεπιαηπζκέλνη, κέζνπ βάξνπο 200gr (Δηθφλα 59) θαη άξηζηα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (brix~4,4 θαη pH~4,3). πληζηάηαη γηα ππαίζξηα θαιιηέξγεηα ζε
φιε ηελ Διιάδα θαη ζηνπο ιαραλφθεπνπο εξαζηηερληθά (http://www.nagref.gr).
Υίνπ: Πξφθεηηαη γηα κηα παιαηά παξαδνζηαθή πνηθηιία απφ ηε Υίν, πνπ παξάγεη
θαξπνχο κε ιεπηφ θινηφ, βάξνπο πεξίπνπ 20 gr ζαλ κεγάια θαξχδηα ζε ηζακπηά (Δηθφλα
60). Ζ γεχζε ηεο καο μεηξειαίλεη θαη πξνηηκάηαη γηα θαιιηέξγεηα ζε ιαραλφθεπνπο. αλ
θπηφ δελ μεπεξλά ην 1,2 m ζε χςνο, ελψ ζέιεη θαιφ ζηήξηγκα. Καιιηεξγείηαη θαη κε
πδξνπνληθά ζπζηήκαηα. Μπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη σο μεξηθή ζε θήπν ή κπαιθφλη.
Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ζάιηζεο, αιιά θαη γηα ζαιάηεο ή θαιχηεξα ηνπο γεπφκαζηε
νιφθιεξνπο ηνπο θαξπνχο ηεο κφιηο θνπνχλ απφ ην θπηφ (http://www.olyplant.gr).
αληνξίλεο: Δίλαη κία κηθξή πνηθηιία ηνκάηαο (Δηθφλα 61) πνπ πξνέξρεηαη απφ ην
λεζί ηεο αληνξίλεο. Δίλαη ληνκαηάθηα ηχπνπ cherry, κηθξά, γεπζηηθφηαηα θαη πνιχ
αξσκαηηθά. Καιιηεξγείηαη κφλν ζην λεζί ηεο αληνξίλεο κε ηηο αξαηέο βξνρνπηψζεηο,
ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο θαη ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη δελ επεκεξεί νπνπδήπνηε αιινχ
ζηνλ πιαλήηε καο. Καηάιιειε θαη γηα πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα. Σν 1818 έλαο εγνχκελνο
απφ ην θαζνιηθφ κνλαζηήξη ηεο χξνπ έθεξε ηα πξψηα ληνκαηάθηα ζηελ Διιάδα θαη απηή
ε πνηθηιία άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη ηαθηηθά ην 1875. Απφ ην 1900, 20.000 ζηξέκκαηα κε
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ληνκάηεο θαιιηεξγήζεθαλ ζηελ αληνξίλε. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε παξαγσγή ληνκάηαο
ζηελ αληνξίλε κεηψζεθε ιφγσ ηεο ελαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ θπξίσο κε ηνλ ηνπξηζκφ.
ήκεξα, ηα ληνκαηίληα απηά ζεσξνχληαη πνιπηέιεηα γηα ηξνθή ζην ηξαπέδη καο κε ηελ
απφηνκε αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπο (https://www.santorini.com, http://el.wikipedia.org).
Roma VF (Ηηαιηθό ληνκαηάθη): Βηνκεραληθή ληνκάηα γηα ηνκαηνπνιηφ.
Καιιηεξγείηαη απφ παιηά ζηελ Διιάδα. Μία πνιχ δεκνθηιήο ληνκάηα ζε ζρήκα αριαδηνχ,
πνπ έρεη δηαδνζεί θαη πξνζαξκνζηεί παληνχ. Ζκηπξψηκε ή κεζνφςηκε πνηθηιία. Ο θαξπφο
ηεο έρεη ζρήκα ιάκπαο (νβάι) θαη κέζν βάξνο 55-70 gr (Δηθφλα 62). Οη θαξπνί ηεο
σξηκάδνπλ νκνηφκνξθα. Έρεη θαιή αληνρή ζην καιάθσκα. Πνιχ δσεξφ θπηφ. Δίλαη
αλζεθηηθή ζε δέζηε, βεξηηζίιιην, θνπδάξην θαη ζθνπιήθηα θαξπψλ. πιιέγεηαη ζε κηθξή
πεξίνδν (Λακπνχδε, 2014, http://βηνθπηα.gr, http://agrotikistegi.gr).
Απγνπιάηε Κξήηεο: Ζ ζπγθεθξηκέλε παιαηά πνηθηιία απφ ηελ Κξήηε είλαη
ζίγνπξα ηδαληθή επηινγή γηα φζνπο έρνπλ πξφβιεκα ρψξνπ αιιά μέξνπλ λα εθηηκνχλ ηηο
θαιέο γεχζεηο. Όηαλ θαξπίζεη δεκηνπξγεί ηζακπηά 5 θαξπψλ ζε κέγεζνο κεγάινπ απγνχ
(Δηθφλα 63). αλ θπηφ δελ μεπεξλά ηα 80 cm χςνο, ελψ νη θαξπνί ηεο είλαη θαηάιιεινη
γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, αιιά ιφγσ ηνπ ζθνχξνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο θαη ηεο πινχζηαο ςίραο
ηεο είλαη πνιχ θαιή γηα ζάιηζα (http://www.olyplant.gr).
Λαϊλάηε: Δίλαη εγρψξηα πνηθηιία ηνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ ζηελ Κξήηε. Βξέζεθε λα
έρεη ζρεηηθά πςειή παξαγσγηθφηεηα ζε ζρέζε κε άιιεο ηνπηθέο πνηθηιίεο απφ δηάθνξα
κέξε ηεο Διιάδαο. Έρεη πςειή ελδνπιεζπζκηαθή πνηθηιφηεηα κε πνιιά θπηά
απηνθνξπθνινγνχκελα,

πνηθηιία

ζρεκάησλ

θαξπνχ

(ειιεηςνεηδείο,

ζηξνγγπινί,

απηνεηδείο) θαη θαξπνχο ηδηαίηεξα γεπζηηθνχο (http://www.cretan-nutrition.gr).
Υαιθηδηθήο: Μία θαληαζηηθή παξαδνζηαθή πνηθηιία ηνκάηαο κε πνιχ θαιέο
πσιήζεηο. Έρεη ζαπκάζηα γεχζε θαη είλαη αλζεθηηθή ζην θξχν. Ζ παξαγσγή ηεο είλαη
ζπλερφκελε κέρξη ηα πξψηα θξχα ηνπ ρεηκψλα κε ζηξνγγπινχο θαξπνχο, βάξνπο πεξίπνπ
300 gr κε ιεπηή θινχδα (Δηθφλα 64) θαη θαληαζηηθή γεχζε. Υξεηάδεηαη θαιή ζηήξημε ην
θπηφ αθνχ θηάλεη κέρξη ην 1,5 m χςνο θαη έρεη κέηξην φγθν. Μπνξεί λα θαιιηεξγεζεί
άλεηα ζην κπαιθφλη αιιά θαη ζηνλ θήπν. Καηάιιειε γηα φιεο ηηο ρξήζεηο (γεκηζηά,
ζαιάηα, ζάιηζα θαη φηη άιιν θαληαδφκαζηε) (http://www.olyplant.gr).
Καιακάηαο: Απηή ε παξαδνζηαθή πνηθηιία ηνκάηαο παξάγεη θαξπνχο κε
θαηαπιεθηηθή πινχζηα γεχζε, κέζν βάξνο 500 gr πεξίπνπ (Δηθφλα 65), πνπ κπνξεί απηνί
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νη θαξπνί λα θζάζνπλ κέρξη θαη ηα 900 gr βάξνο θαη έρνπλ πνιχ ζάξθα θαη αξθεηέο
πηπρέο. Χο θπηφ θηάλεη ην 1,5 m ζε χςνο θαη ιφγσ ησλ κεγάισλ θαξπψλ πνπ παξάγεη
ρξεηάδεηαη θαιφ ζηήξηγκα. Γελ πξνηείλεηαη γηα θαιιηέξγεηα ζε κπαιθφλη θαζψο γίλεηαη
κεγάιν θαη νγθψδεο θπηφ. Αληέρεη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ ρεηκψλα, ελψ δελ ζηακαηά λα
παξάγεη φιν ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν (http://www.olyplant.gr).
Μήιν: Μηα ηδηαίηεξε παξαδνζηαθή πνηθηιία

ληνκάηαο απφ ηε Μεζζελία,

ηνπιάρηζηνλ 100 εηψλ! Πνηθηιία αλαξξηρψκελε κε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ην κεγάιν κέγεζνο ησλ θαξπψλ ηεο, κε βάξνο θαξπνχ έσο θαη
900 gr (Δηθφλα 66). Οη θαξπνί ηεο δελ έρνπλ ραξαθηέο, έρνπλ ειαθξχ θίηξηλν ρξψκα γχξσ
απφ ηε βάζε ηνπ θνηζαληνχ, παρηά ζάξθα θαη είλαη εχγεπζηνη θαη αξσκαηηθνί. Δίλαη πνιχ
εκθαλίζηκε θαη ιεπηφθινπδε πνηθηιία. Έρεη γεχζε πάξα πνιχ λφζηηκε θαη ζπλδπάδεηαη κε
φια ηα θαγεηά. Χο θπηφ θηάλεη πάλσ απφ ηα 2 m χςνο (http://old.tharrosnews.gr,
http://oikogeneia-orthodoxon.blogspot.gr, http://www.bioport.gr).
Saint Pierre ή Αγίνπ Πέηξνπ: Πνηθηιία ηνκάηαο ε νπνία αληέρεη κέρξη ηηο πξψηεο
παγσληέο. Πξφθεηηαη γηα κηα παιαηά γαιιηθή πνηθηιία ε νπνία είλαη δηαδεδνκέλε ζε φιε
ηελ Δπξψπε. Έρεη πνιχ θαιή παξαγσγή κε λφζηηκνπο, ιεπηφθινπδνπο θαξπνχο, βάξνπο
πεξίπνπ 200 gr (Δηθφλα 67), ελψ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ππαίζξηα αιιά θαη ζε
ζεξκνθήπην. Δίλαη εκηαλαξξηρψκελν θπηφ αθνχ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ην 1,8 mχςνο θαη
γη‟ απηφ ρξεηάδεηαη θαιφ ζηήξηγκα θαη δελ είλαη ηδαληθή επηινγή γηα πεξηνρέο κε πνιχ
αέξα (http://www.olyplant.gr).
Μήινπ: Απηή ε παιαηά παξαδνζηαθή πνηθηιία απφ ηε Μήιν έρεη άξηζηε γεχζε θαη
ζπκπαγή ζάξθα. Οη θαξπνί ηεο έρνπλ βάξνο πεξίπνπ 40 gr ζαλ έλα κηθξφ απγφ (Δηθφλα
68), ειαθξψο δαραξψδε γεχζε θαη ρσξίο πνιινχο ρπκνχο. Δίλαη ε θαηαιιειφηεξε ηνκάηα
γηα ιηαζηή. Δπίζεο, θάλεη πνιχ θαιή ζάιηζα, αιιά θαη πνιχ λφζηηκεο ζαιάηεο θφβνληάο
ηελ ζηε κέζε. αλ θπηφ δελ μεπεξλά ην 1 m κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί
ηφζν ζηνλ θήπν φζν θαη ζην κπαιθφλη (http://www.olyplant.gr).
Red Cherry ή Κόθθηλν Κεξάζη: Ζκηαλαξξηρψκελε πνηθηιία ηνκάηαο, ε νπνία
παξάγεη κεγάια ηζακπηά απφ κηθξά πεληαλφζηηκα ηνκαηάθηα ζαλ θεξάζηα, ηα νπνία
θξέκνληαη απφ ην θπηφ (Δηθφλα 69). Μπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ ζαλ ζλαθ ή λα
δηαθνζκήζνπλ θαη λα δψζνπλ κηα ηδηαίηεξε γεχζε ζηηο ζαιάηεο θαη ηα θαγεηά καο. Όηαλ
ην θπηφ αλαπηπρζεί θαιά ε πινχζηα βιάζηεζε καδί κε ηνπο θφθθηλνπο θαξπνχο ηνπ,
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δεκηνπξγεί κηα παλέκνξθε εηθφλα! Όπνπ θαη αλ θαιιηεξγεζεί (γιάζηξα ή θήπνο) ζέιεη
θαιφ ζηήξηγκα θαη ηελ ιαηξεχνπλ ηα παηδηά (http://www.olyplant.gr).
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξνζηεζεί θαη θάπνηεο λέεο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα
ηνκάηαο, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., φπσο νη πνηθηιίεο „Αξηέκηδα‟,
„Οιπκπία‟, „Ίιηδα‟ θαη ηα πβξίδηα „Α-200‟ θαη „Απφιισλαο‟. Δλψ, ζηελ Σξάπεδα
Γελεηηθνχ Τιηθνχ ππάξρνπλ θαη παιαηέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο, φπνπ ζήκεξα ζρεδφλ δελ
θαιιηεξγνχληαη θαζφινπ θαη ηέηνηεο είλαη νη: Μπνπξλειάηεο (Ζξάθιεην Κξήηεο),
Σδαλεξηθάηεο (Υαληά), θίηξηλν ηνκαηάθη Λέζβνπ, Καξακπφια (Γξεβελά), Κξαζνπιηά
(Λέζβνο), Πιαηαληαλή (Πιαηαληάο Υαλίσλ), Αξγαιαζηή Μαγλεζίαο, Ακκνινρίηηθε
(Άλδξνο), Καηζαξή (Βαζηιηθφ Μεζζελίαο), ηνπηθή ζπιινγή Γξαθφηξππαο Καξδίηζαο,
Γξαίδα (Πεξαρψξη Ηζάθεο), θ.ά. (http://informatics.aua.gr).

Σερληθή θαιιηέξγεηαο ηνπηθώλ πνηθηιηώλ ηνκάηαο
Αξρηθά, ζπέξλνληαη νη ζπφξνη ηεο ηνκάηαο 6 εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία
εκεξνκελία παγεηνχ ζηελ πεξηνρή καο. Φπηεχεηαη ν ζπφξνο 1-1,5 cm βαζηά ζε θπηφρσκα
γηα ζπφξνπο θαη δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 24-29oC γηα θαιχηεξε βιαζηηθφηεηα.
Σα θπηά ηεο ηνκάηαο ρξεηάδνληαη 12-14 ψξεο θσηφο ηελ εκέξα, γηα λα κελ γίλνπλ
ςηιφιηρλεο. Όηαλ ηα θπηά έρνπλ βγάιεη 4 θχιια, κεηαθπηεχνληαη ζε κεγαιχηεξεο
γιάζηξεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ξίδαο.
Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε, εθζέηνληαη ηα θπηά ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, δειαδή ζην
θσο θαη ζηνλ αέξα πεξίπνπ 10 εκέξεο, γηα λα ζθιεξχλεη θαη λα ρνληξχλεη ην ζηέιερφο
ηνπο. Σν πφηηζκα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κέηξν, νχηε πνιχ νχηε ιίγν, γηα λα κελ
θαζπζηεξήζεη ε αλάπηπμε ησλ θπηψλ.
Έπεηηα, γηα ηε κεηαθχηεπζε ππαίζξηαο ηνκάηαο, ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο
ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 15-18oC, δηαθνξεηηθά ηα θπηά ζα γίλνπλ θίηξηλα ή θνληά θαη
ζα έρνπλ αξγή θαξπνθνξία. Οη ληνκάηεο πξέπεη λα κεηαθπηεπζνχλ ζηηο ηειηθέο ζέζεηο
ηνπο ζην έδαθνο, φηαλ είλαη πεξίπνπ 15 cm.
Ζ απφζηαζε θχηεπζεο ζηηο ζεηξέο κεηαμχ ησλ θπηψλ ζα πξέπεη λα είλαη απφ 60
έσο 90 cm. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεηξψλ πξέπεη λα είλαη 90-120 cm.
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Ζ ληνκάηα θαιιηεξγείηαη καδί κε ζθφξδν, θαηηθέ, θξεκκχδη, κατληαλφ,
ζρνηλφπξαζν, θαπνπηζίλν, θαξφην, ηζνπθλίδα, βαζηιηθφ, κέληα, κειηζζφρνξην. Ζ
θαιιηέξγεηα ζθφξδνπ αλάκεζα ζηηο ληνκάηεο ηηο πξνζηαηεχεη απφ ηνλ ηεηξάλπρν, ν
θαηηθέο απφ έληνκα θαη λεκαηψδεηο ηνπ εδάθνπο, ελψ ε ηζνπθλίδα, ε κέληα θαη ην
κειηζζφρνξην θαιπηεξεχεη ηελ πνηφηεηά ηεο. Ο βαζηιηθφο απσζεί ηηο κχγεο, ηα θνπλνχπηα
θαη ηα ζθνπιήθηα ησλ θαξπψλ, ηηο βνεζάεη ζηηο αζζέλεηεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμή
ηνπο. Οη ληνκάηεο δελ έρνπλ πξφβιεκα λα θαιιηεξγνχληαη ζην ίδην κέξνο θάζε ρξφλν.
Γελ ζπγθαιιηεξγείηαη κε παηάηεο, κάξαζν, θαιακπφθη, αγγνχξη, ιάραλν,
κπξφθνιν, θνπλνππίδη, γνγγχιη, άλεζν. Γελ θπηεχνληαη θάησ απφ θαξπδηέο γηα ηελ
απνθπγή ηεο κάξαλζεο ηνπ θαξπδηνχ.
Ο θαχζσλαο πξέπεη λα βξίζθεη ηα θπηά ηεο ηνκάηαο πνηηζκέλα. Φξνληίδνπκε λα
πνηίδνπκε απνγεπκαηηλέο ή βξαδηλέο ψξεο, δηαθνξεηηθά θαίγνληαη νη αλζνηαμίεο.
Δθαξκφδνπκε εδαθνθάιπςε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο.
Οη ληνκάηεο αλνίγνπλ θαη ζθάλε φηαλ γίλεηαη αθαλφληζην πφηηζκα κε απνηέιεζκα
λα ραιάλε γξεγνξφηεξα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλνπκε ζηα πνηίζκαηα ινηπφλ…
Οη δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο πξέπεη λα ρσξηζηνχλ 100 κέηξα ε κία απφ ηελ άιιε
θαιιηέξγεηα πνπ αλζίδεη ζπγρξφλσο, γηα λα εμαζθαιίζνπκε απφιπηε αγλφηεηα. Γηα ην
ζπίηη καο κηα απφζηαζε 50 κέηξσλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή.
Σν θιάδεκα είλαη ζπλδπαζκέλν κε ηελ ππνζηχισζε- ζηήξημε ηεο ληνκαηηάο. Ζ
ηνκάηα κε ην θιάδεκα δηακνξθψλεηαη ζε κνλνζηέιερν θπηφ. Αθαηξνχληαη φινη νη πιάγηνη
βιαζηνί φηαλ ην κήθνο ηνπο θηάζεη ηα 5 κε 10 cm. Ζ αθαίξεζε ησλ λεαξψλ πιάγησλ
βιαζηψλ γίλεηαη κε ην ρέξη, επεηδή είλαη ηξπθεξνί θαη εχζξαπζηνη. Αθαηξψληαο ηνπο
βιαζηνχο φζν αθφκε είλαη κηθξνί, απνθεχγνληαη νη κεγάιεο πιεγέο πνπ επνπιψλνληαη
δχζθνια θαη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο αζζελεηψλ κέζσ ησλ πιεγψλ.
Σν θιάδεκα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη θάζε εβδνκάδα ψζηε λα αθαηξνχληαη νη
πιεπξηθνί βιαζηνί πνπ παξάγεη ζπλερψο ην θπηφ, ελψ παξάιιεια ην ζηέιερνο ηνπ θπηνχ
πξέπεη λα ππνζηπιψλεηαη.
Οη ληνκάηεο πνπ θιαδεχνληαη, κπνξνχλ λα θπηεπηνχλ ζε πην θνληηλέο απνζηάζεηο.
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Αλ ζέινπκε λα επηηαρχλνπκε ηελ παξαγσγή ηνκάηαο, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε
ζην θνξθνιφγεκα (αθαίξεζε ηεο θνξπθήο ηνπ θπηνχ), 1,5 κε 2 κήλεο πξηλ ην ηέινο ηεο
ζπγθνκηδήο. Σν θνξθνιφγεκα εθαξκφδεηαη γηα λα ζηακαηήζεη ην θπηφ λα παξάγεη λέα
θχιια θαη ηαμηθαξπίεο πνπ δε ζα πξνιάβνπλ λα σξηκάζνπλ θαη παξάιιεια γηα λα
αλαγθαζηεί λα επηηαρχλεη ηελ σξίκαλζε ησλ θαξπψλ πνπ ήδε έρεη. Ζ θνξπθή αθαηξείηαη
κεηά απφ 2-3 ηνπιάρηζηνλ θχιια απφ ηελ ηειεπηαία ηαμηαλζία ηνπ θπηνχ.
Καζψο ηα θπηά κεγαιψλνπλ θαη φηαλ αξρίδεη λα σξηκάδεη ε πξψηε ηαμηθαξπία,
αξρίδεη θαη ε δηαδηθαζία ηεο απνθχιισζεο, δειαδή ηεο αθαίξεζεο ησλ θχιισλ πνπ
βξίζθνληαη θάησ απφ απηήλ. Ζ απνθχιισζε γίλεηαη γηα λα επηηξαπεί ν θαιχηεξνο
θσηηζκφο ησλ θαξπψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο, γηαηί ην άκεζν
θσο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ θαξπψλ.
Σα θχιια ζην ζηάδην απηφ αθαηξνχληαη γηαηί, θαζψο αξρίδνπλ ή ήδε έρνπλ
“γεξάζεη”, δε δέρνληαη αξθεηφ θσηηζκφ γηα θσηνζχλζεζε θαη δε ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
παξαγσγή. Ζ απνθχιισζε ζπλερίδεηαη κεηά ηε ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ ηεο θαηψηεξεο
ηαμηθαξπίαο θαη φηαλ αξρίδεη λα σξηκάδεη ε ακέζσο επφκελε ηαμηθαξπία.
Όζνλ αθνξά ηε ζπιινγή ηνπ ζπφξνπ ηεο ηνκάηαο, επηηξέπνπκε ζηηο ληνκάηεο λα
σξηκάζνπλ εληειψο πξηλ ηε ζπιινγή ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ζπφξνπ. Σα αλψξηκα θξνχηα
(πξάζηλα), πνπ ζψδνληαη απφ ην πξψην θξχν, ζα σξηκάζνπλ αξγά εάλ θξαηηνχληαη ζε κηα
δξνζεξή, μεξά ζέζε.
Κφβνπκε ηελ ληνκάηα ζηε κέζε θαη ζπκπηέδνπκε έμσ απφ ηηο θνηιφηεηεο ηελ νπζία
πνπ πεξηέρεη ηνπο ζπφξνπο πνπ είλαη ζαλ δειαηίλα. Δάλ γίλεη πξνζεθηηθά, ε ίδηα ε ληνκάηα
κπνξεί κεηά λα θαγσζεί. Σνπνζεηνχκε ηε δειαηίλα θαη ηνπο ζπφξνπο ζε έλα βάδν ή πνηήξη
ζε κηα ζεξκή ζέζε, 16-24°C γηα πεξίπνπ 3-4 εκέξεο. Αλαθαηεχνπκε 1 θνξά ηελ εκέξα.
Έλα ζηξψκα κχθεηα ζα κνχρια ζα αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ
κίγκαηνο κεηά απφ ηηο κεξηθέο εκέξεο. Απηφο ν κχθεηαο φρη κφλν ηξψεη ην δειαηηλνχρν
πνιηφ πνπ πεξηβάιιεη θάζε ζπφξν θαη απνηξέπεη ηε βιάζηεζε, παξάγεη επίζεο ηα
αληηβηνηηθά πνπ βνεζνχλ γηα λα ειέγμνπλ ηηο αζζέλεηεο ησλ ζπφξσλ.
Μεηά απφ 3-4 εκέξεο γεκίδνπκε ην δνρείν κε ηνπο ζπφξνο κε δεζηφ λεξφ θαη
αλαθαηεχνπκε. Αθήλνπκε ην πεξηερφκελν λα εξεκίζεη θαη ρχλνπκε έμσ ην λεξφ καδί κε ηα
θνκκάηηα ηνπ πνιηνχ ληνκαηψλ θαη ησλ αλψξηκσλ ζπφξσλ πνπ επηπιένπλ ζηελ θνξπθή.
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Οη βηψζηκνη ζπφξνη είλαη βαξχηεξνη θαη κέλνπλ ζην θαηψηαην ζεκείν ηνπ βάδνπ.
Αδεηάδνπκε ηνπο θαζαξνχο ζπφξνπο ζε έλα αλνηρηφ δνρείν θαη μεξαίλνπκε ζε δξνζεξή
ζέζε γηα 1-2 εβδνκάδεο, έσο φηνπ ν ζπφξνο είλαη αξθεηά μεξφο θαη ζπάεη φηαλ ηνλ
ηζαθίδνπκε (https://okipostisaeiforias.wordpress.com).

Δηθόλα 55. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκάηαο «Καξδηά βνπβαιηνχ».

Δηθόλα 56. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκάηαο «Βξαπξψλα ή Μπαηάια».

Δηθόλα 57. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκάηαο «Ace 55».

Δηθόλα 58. Σνπηθή πνηθηιία ηνκάηαο
«Υνληξνθαηζαξή».

Δηθόλα 59. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκάηαο «Μαθεδνλία».

Δηθόλα 60. Σνπηθή πνηθηιία
ληνκαηάθηα «Υίνπ».
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Δηθόλα 61. Σνπηθή πνηθηιία
ληνκαηάθηα «αληνξίλεο».

Δηθόλα 64. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκάηαο «Υαιθηδηθήο».

Δηθόλα 67. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκάηαο «Saint Pierre».

Δηθόλα 62. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκάηαο «Roma VF».

Δηθόλα 65. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκάηαο «Καιακάηαο».

Δηθόλα 68. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκάηαο «Μήινπ».

Δηθόλα 63. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκάηαο «Απγνπιάηε» Κξήηεο.

Δηθόλα 66. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκάηαο «Μήιν».

Δηθόλα 69. Σνπηθή πνηθηιία
ηνκαηάθηα «Red Cherry».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ
ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο δηεμήρζε ζην ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ ζην
ζεξκνθήπην πδξνπνληθψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ κειέηε έιαβε ρψξα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
Μάηνο- Αχγνπζηνο 2013.
Χο ππφζηξσκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζάθνη κε ειαθξφπεηξα ηεο εηαηξείαο agrolava κήθνπο
100 εθ. θαη ρσξεηηθφηεηαο 22 ιίηξσλ.

3.1 ΚΟΠΟ
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε κηθξφθαξπε ηνκάηα παξνπζηάδεη απμεκέλν εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ
θαη παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θπξίσο ζηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο. ηελ
Διιάδα, ηδηαίηεξα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θαιιηεξγνχληαη ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε
ηνπηθέο πνηθηιίεο κηθξφθαξπεο ηνκάηαο θαη δελ θαιχπηεηαη ε εγρψξηα απμαλφκελε
δήηεζε. ηελ παξνχζα εξγαζία, θπηά κηθξφθαξπεο ηνκάηαο θαιιηεξγήζεθαλ ζε κε
ζεξκαηλφκελν ζεξκνθήπην ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, κε ζηφρν ηελ ζχγθξηζε ησλ
παξαγσγηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ Διιεληθψλ παξαδνζηαθψλ
πνηθηιηψλ κηθξφθαξπεο ηνκάηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαιιηεξγήζεθαλ ε κηθξφθαξπε
ηνκάηα Υίνπ θαη ε Παξαδνζηαθή αληνξίλεο (κηθξφθαξπε marmande).
3.2 ΠΟΡΑ-ΜΔΣΑΦΤΣΔΤΖ-ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΟΗ ΥΔΗΡΗΜΟΗ
Ζ ζπνξά έγηλε ζε αηνκηθέο ζέζεηο ζε δίζθνπο ζπνξάο πνιιαπιψλ ζέζεσλ ζην εξγαζηήξην
Λαραλνθνκίαο.Ζ κεηαθχηεπζε ησλ ζπνξνθχησλ απφ ηνπο δίζθνπο ζπνξάο ζηελ νξηζηηθή
ηνπο ζέζε ζηα ζηνπο ζάθνπο ειαθξφπεηξαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο …... Ζ εγθαηάζηαζε
ησλ θπηψλ ζηνπο ζάθνπο ειαθξφπεηξαο έγηλε ηνπνζεηψληαο ηα θπηά ζε νπέο πνπ είραλ
δηαλνηρζεί ζε θαηάιιεια ζεκεία. Δγθαηαζηάζεθαλ δπν θπηά αλά ζάθν θαη ηα θπηά
ηνπνζεηήζεθαλ ζε δίδπκεο γξακκέο κε απνζηάζεηο:


50 εθ θπηφ απφ θπηφ πάλσ ζηελ γξακκή (2 θπηά αλά ζάθν),
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50 εθ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηδχκσλ γξακκψλ,



100 εθ απφζηαζε κεηαμχ ησλ επξχηεξσλ δηαδξφκσλ.

Οη ζάθνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα θαλάιηα ηα νπνία είραλ ηνπνζεηεζεί ζε
κεηαιιηθέο βάζεηο χςνπο 30 cm. Ζ άξδεπζε άξρηζε ακέζσο κεηά ηελ κεηαθχηεπζε ησλ
θπηαξίσλ ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο γηλφηαλ κφλν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο κέζσ πξνγξακκαηηζηή (ειεθηξηθφο πίλαθαο κε

relays

ηζρχνο, αζθαιεηνδηαθφπηεο γηα ηηο αληιίεο θαη αζθαιεηνδηαθφπηε θεληξηθήο παξνρήο). Ζ
ζπρλφηεηα ησλ πνηηζκάησλ ήηαλ 5-12 πνηίζκαηα αλά εκέξα (ζπλνιηθή παξνρή 300-2.500
ml/θπηφ/εκέξα), πξνζαξκνδφκελε αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή ησλ κεηεσξνινγηθψλ
παξακέηξσλ θαη ην ζηάδην αλαπηχμεσο ησλ θπηψλ.
Υξεζηκνπνηήζεθε θεληξηθφ δίθηπν ζσιήλσλ Φ20 ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ
θαηαλεκεηέο ζηαζεξήο παξνρήο. Σν ζξεπηηθφ δηάιπκα θαηέιεγε ζην θάζε θπηφ κέζσ
ζσιήλα ηχπνπ „‟spaghetti‟‟ δηαηνκήο Φ6 ζην άθξν ηνπ νπνίνπ είρε εθαξκνζζεί ε
αληίζηνηρε ιφγρε.
ε φηη αθνξά ηελ θαιιηεξγεηηθή ηερληθή, εθαξκφζζεθε ην κνλνζηέιερν ζχζηεκα κε
ηαθηηθή αθαίξεζε φισλ ησλ πιαγίσλ βιαζηψλ, ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ςεθαζκνί φπνπ ρξεηάζζεθε κε θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
Σν πεηξακαηηθφ ζρέδην βαζίζηεθε ζην εληειψο ηπραηνπνηεκέλν ζρέδην, κε παξάγνληα ηελ
πνηθηιία κε 6 επαλαιήςεηο ησλ δχν θπηψλ αλά επαλάιεςε. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ εθηηκήζεθε ζχκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan γηα ηελ αλάιπζε ηεο
παξαιιαθηηθφηεηαο θαη ηελ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ. Ζ αλάιπζε έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ
πξφγξακκα Statistica.
3.3 ΘΡΔΠΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ
ε φια ηα θπηά εθαξκφζζεθε ζξεπηηθφ δηάιπκα κε ηελ ίδηα ζχζηαζε ε νπνία
πξνζαξκφζζεθε αλάινγα ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αξδεχζεσο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί
φηη ηα δεδνκέλα απηά αληιήζεθαλ απφ πξνεγνχκελα πεηξακαηηθά δεδνκέλα πδξνπνληθήο
θαιιηέξγεηαο ηνκάηαο ζε ζεξκνθήπηα ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ.
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Πίλαθαο. χζηαζε λεξνχ αξδεχζεσο - χζηαζε ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο

ηνηρείν

χζηαζε λεξνχ αξδεχζεσο (ζε χζηαζε

ζξεπηηθνχ

δηαιχκαηνο

(ζε

meq/l γηα ηα καθξνζηνηρεία θαη meq/l γηα ηα καθξνζηνηρεία θαη ζε κmol/l
ζε κmol/l γηα ηα κηθξνζηνηρεία)

γηα ηα κηθξνζηνηρεία)

Cl

1,83

1,83

Na

1,03

1,03

NO3

1,21meq/l

13,01

H2PO4

-

2,05

SO4

3,58

NH4+

-

1,13

Ca++

2,2 κmol/l

8,18

K+

-

7,25

Mg++

1,17 κmol/l

3,53

Fe

-

35

Mn

-

8

Zn

3 κmol/l

6

[84]

B

5,37 κmol/l

30

Cu

-

0,75

Mo

-

0,5

HCO3-

4,2 κmol/l

-

Αγσγηκφηεηα

O,67 dS/m

2,3 mS/cm

pH

7,37

5,5

Ζ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα δηαηεξήζεθε κεηαμχ 2,5-2,6 mS/cm θαη ην pH κεηαμχ 5,5-6,0
ηελ αλάινγε πξνζζήθε ληηξηθνχ νμένο.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα ιηπάζκαηα: ληηξηθφ αζβέζηην, ζεηηθφ καγλήζην, ζεηηθφ
θάιην, ληηξηθφ θάιην, θσζθνξηθφ κνλνθάιην, ληηξηθή ακκσλία, ρειηθφο ζίδεξνο, ζεηηθφ
καγγάλην, ζεηηθφο ραιθφο, βφξαθαο, κνιπβδαηληθφ λάηξην.
Ο ππνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ ησλ καθξνζηνηρείσλ

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο

κεηαηξνπήο ησλ ζπγθεληξψζεσλ (meq/l) ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο ιηπαζκάησλ, ζε kg
γηα ηα ζηεξεά θαη ζε l γηα ηα πγξά. Σα ζξεπηηθά δηαιχκαηα παξαζθεπάζζεθαλ ζχκθσλα
κε ηε κέζνδν ησλ Savvas and Adamides (1999).
Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο αθνινπζήζεθε ε εμήο δηαδηθαζία:
α) Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηζπκεηψλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζην ζξεπηηθφ
δηάιπκα.
β) Τπνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα πξνζζέζνπκε ζην λεξφ απφ θάζε ιίπαζκα γηα ηελ
επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ζπγθεληξψζεσλ.
γ) Παξαζθεπή κεηξηθψλ δηαιπκάησλ.
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δ) Παξαζθεπή ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο.
ε) Έιεγρνο ραξαθηεξηζηηθψλ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο (αγσγηκφηεηα, pH).
Σν ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή ησλ θπηψλ
εηζάγνληαλ ζε δεμακελή, απφ ηα δνρεία ππθλψλ δηαιπκάησλ (κεηξηθά δηαιχκαηα). Σα
κεηξηθά δηαιχκαηα παξαζθεπάδνληαλ έηζη ψζηε, ηα δηάθνξα ηφληα πνπ απαηηνχληαλ γηα
ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ λα βξίζθνληαη ζηελ απαηηνχκελε αλαινγία κεηαμχ ηνπο θαη
αθνινπζνχζε αξαίσζε κέρξη ηνπ φγθνπ ηεο δεμακελήο.
Σα κεηξηθά δηαιχκαηα παξαζθεπάδνληαλ ζε 3 δνρεία. Σν πξψην δνρείν (Α) πεξηείρε ην
ληηξηθφ αζβέζηην, κέξνο ηεο πνζφηεηαο ηνπ ληηξηθνχ θαιίνπ πνπ απαηηνχληαλ, ηε ληηξηθή
ακκσλία θαη ην ρειηθφ ζίδεξν. Σν δεχηεξν δνρείν (Β) πεξηείρε ην ζεηηθφ καγλήζην, ην
ππφινηπν ληηξηθφ θάιην, ην ζεηηθφ θάιην, ην θσζθνξηθφ κνλνθάιην θαη ηα ηρλνζηνηρεία. Σν
ηξίην δνρείν (Γ) πεξηείρε ην ληηξηθφ νμχ πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ δηφξζσζε ηνπ pH.

3.4 ΜΔΣΡΖΔΗ
Πξνζδηνξίζζεθαλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ζηηο κηθξφθαξπεο πνηθηιίεο Υίνπ θαη
Παξαδνζηαθήο αληνξίλεο:


Ο ρξφλνο αλζίζεσο (εκέξεο απφ ηελ κεηαθχηεπζε) ηνπ πξψηνπ άλζνπο ζηελ 3ε, 4ε,
θαη 5ε ηαμηαλζία



Ο αξηζκφο ησλ ζπγθνκηζζέλησλ θαξπψλ ηεο 1εο, 2εο θαη 3εο ηαμηαλζίαο



Σν κέζν βάξνο ησλ θαξπψλ ηεο 1εο, 2εο θαη 3εο ηαμηαλζίαο



Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θαξπψλ ηεο 1εο, 2εο θαη 3εο ηαμηαλζίαο
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3.5 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Πίλαθαο 1. ύγθξηζε ηνπ ρξόλνπ αλζίζεωο (εκέξεο από ηελ κεηαθύηεπζε) ηεο 3εο, 4εο
θαη 5εο ηαμηαλζίαο, κεηαμύ ηεο κηθξόθαξπεο Υίνπ θαη ηεο Παξαδνζηαθήο αληνξίλεο

Γελεηηθφ πιηθφ

Ζκέξεο γηα ηελ
εκθάληζε ηεο 3

εο

Ζκέξεο γηα ηελ
εκθάληζε ηεο 4

εο

Ζκέξεο γηα ηελ
εκθάληζε ηεο 5εο

ηαμηαλζίαο

ηαμηαλζίαο

ηαμηαλζίαο

Μηθξφθαξπε Υίνπ

25,00 ns

37,9 ns

42,5 ns

Παξαδνζηαθή αληνξίλεο

25,08 ns

31,8 ns

37,8 ns

*Μέζνη φξνη κε ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζχκθσλα κε ην
θξηηήξην Duncan (p=0,05)
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη νη δπν παξαδνζηαθέο
πνηθηιίεο δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν αλζίζεσο θαη ζηηο
ηξεηο ηαμηαλζίεο πνπ κειεηήζεθαλ.
Πίλαθαο 2. ύγθξηζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ ζπγθνκηζζέληωλ θαξπώλ ηεο 1εο, 2εο θαη 3εο
ηαμηαλζίαο, κεηαμύ ηεο κηθξόθαξπεο Υίνπ θαη ηεο Παξαδνζηαθήο αληνξίλεο

Γελεηηθφ πιηθφ

Αξηζκφο

θαξπψλ Αξηζκφο

1εο ηαμηαλζίαο

θαξπψλ Αξηζκφο

2εο ηαμηαλζίαο

θαξπψλ

3εο ηαμηαλζίαο

Μηθξφθαξπε Υίνπ

15,57 ns

13,43 a

5,22 ns

Παξαδνζηαθή αληνξίλεο

15,50 ns

6,12 b

3,40 ns

*Μέζνη φξνη κε ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζχκθσλα
θξηηήξην Duncan (p=0,05)
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ν αξηζκφο ησλ θαξπψλ είλαη ζεκαληηθά
κεγαιχηεξνο ζηελ πνηθηιία ηεο Υίνπ ζε ζρέζε κε ηελ Παξαδνζηαθή αληνξίλεο κφλν ζηελ
2ε ηαμηαλζία, ελψ ζηηο ππφινηπεο δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.

Πίλαθαο 3. ύγθξηζε ηνπ κέζνπ βάξνπο θαξπνύ ηεο 1εο, 2εο θαη 3εο ηαμηαλζίαο, κεηαμύ
ηεο κηθξόθαξπεο Υίνπ θαη ηεο Παξαδνζηαθήο αληνξίλεο

Γελεηηθφ πιηθφ

Μέζν βάξνο

Μέζν βάξνο

Μέζν βάξνο

θαξπνχ 1εο

θαξπνχ 4εο

θαξπνχ 5εο

ηαμηαλζίαο

ηαμηαλζίαο

ηαμηαλζίαο

Μηθξφθαξπε Υίνπ

26,60 b

33,29 b

36,98 b

Παξαδνζηαθή αληνξίλεο

54,87 a

60,09 a

75,50 a

*Μέζνη φξνη κε ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζχκθσλα
θξηηήξην Duncan (p=0,05)
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 3 πξνθχπηεη φηη θαη ζηηο ηξεηο ηαμηαλζίεο πνπ
κειεηήζεθαλ ην κέζν βάξνο ηνπ θαξπνχ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ζηελ Παξαδνζηαθή
αληνξίλεο ζε ζρέζε κε ηελ πνηθηιία ηεο Υίνπ.
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Πίλαθαο 4. ύγθξηζε ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηωλ θαξπώλ ηεο 1εο, 2εο θαη 3εο
ηαμηαλζίαο, κεηαμύ ηεο κηθξόθαξπεο Υίνπ θαη ηεο Παξαδνζηαθήο αληνξίλεο

Γελεηηθφ πιηθφ

πλνιηθφ βάξνο

πλνιηθφ βάξνο

πλνιηθφ βάξνο

θαξπψλ 1εο

θαξπψλ 2εο

θαξπψλ 3εο

ηαμηαλζίαο

ηαμηαλζίαο

ηαμηαλζίαο

Μηθξφθαξπε Υίνπ

404,66 b

432,07 ns

194,25 ns

Παξαδνζηαθή αληνξίλεο

832,67 a

364,00 ns

258,20 ns

*Μέζνη φξνη κε ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζχκθσλα
θξηηήξην Duncan (p=0,05)
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 4 θαίλεηαη φηη κφλν ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θαξπψλ
ηεο 1εο ηαμηαλζίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ζηελ Παξαδνζηαθή αληνξίλεο ζε ζρέζε
κε απηφ ηεο Υίνπ. ηελ 2ε θαη 3ε ηαμηαλζίεο δελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο.

3.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δηαθαίλεηαη φηη νη παξαδνζηαθέο
κηθξφθαξπεο πνηθηιίεο ηνκάηαο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζε εληαηηθά παξαγσγηθά
ζπζηήκαηα φπσο απηφ ηεο γεσξγίαο ειεγρνκέλνπ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθεπηαθέο εθηφο
εδάθνπο θαιιηέξγεηεο). Οη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ πνηθηιηψλ θαίλεηαη λα
είλαη αξθεηά αμηνζεκείσηεο ελψ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο κφλν
ζην κέζν βάξνο ηνπ θαξπνχ κε ηελ κηθξφθαξπε ηχπνπ marmande (Παξαδνζηαθή
αληνξίλεο) λα εκθαλίδεη κεγαιχηεξν κέζν βάξνο θαξπνχ ζε ζρέζε κε ηελ Υίνπ.
Παξάιιεια, δελ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πξσηκφηεηα θαη ζηηο ηξεηο
ηαμηαλζίεο πνπ κειεηήζεθαλ. Σειηθά, δελ κπνξεί λα εμαρζεί θάπνηα ζεκαληηθή ππεξνρή
ηεο κηαο πνηθηιίαο έλαληη ηεο άιιεο θαη βέβαηα ζα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε
επαλάιεςε ησλ

πεηξακάησλ ζπγθξίζεσο κε εζηίαζε ζε παξαγσγηθά θαη πνηνηηθά
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ραξαθηεξηζηηθά, κε έληαμε θαη άιισλ Διιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ή θαη πβξηδίσλ
κηθξφθαξπσλ πνηθηιηψλ.
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3.5. πκπεξάζκαηα

Παξά ην γεγνλφο φηη ε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ηνκάηαο είλαη πεξηνξηζκέλε ζην
λνκφ Μεζζελίαο, ζην ρψξν ηνπ Σ.Δ.Η. Καιακάηαο γίλεηαη κηα ηθαλνπνηεηηθή πξνζπάζεηα
γηα λα επηηεπρζεί θαιή παξαγσγή ηνκάηαο, θπξίσο κηθξφθαξπσλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ
αληνξίλεο θαη Υίνπ, άιισλ πβξηδίσλ θεξαζφκνξθσλ ηνκαηψλ θαη ηεο κεζφθαξπεο
ηνπηθήο πνηθηιίαο Υνληξνθαηζαξήο, θπξίσο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο πδξνπνλίαο.
Ζ θαιιηέξγεηα ζε ζχγρξνλα ζεξκνθήπηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη πιηθφ θάιπςεο
ην γπαιί απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηε θσηνζπλζεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ θπηψλ, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ζθίαζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην
ζθειεηφ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη θαζαξίδνληαη επηκειψο νη γπάιηλεο επηθάλεηεο.
Δπηπιένλ, επεηδή ζην λνκφ Μεζζελίαο, θαηά ην ρεηκψλα δελ παξαηεξνχληαη
ππεξβνιηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ε ζέξκαλζε πεξηζζφηεξν έρεη ζαλ ζηφρν λα
πξνζηαηέςεη ηα θπηά απφ πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηα αεξφζεξκα ιφγσ ηεο
ηαρχηεξεο ζέξκαλζεο ηνπ ρψξνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο αλάγθεο ηεο
θαιιηέξγεηαο ηεο ηνκάηαο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ επηινγή καο λα μεθηλά ε
ζέξκαλζε ζην ζεξκνθήπην φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη θνληά ζηνπο 10 νC.
Παξ‟ φια απηά ε ρξήζε ππξελφμπινπ πνπ απνηειεί αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο, ε
νπνία κάιηζηα βξίζθεηαη ζε αθζνλία ζην λνκφ Μεζζελίαο, απνηειεί ελζαξξπληηθφ βήκα
πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζεξκνθεπηαθψλ κνλάδσλ ζην Σ.Δ.Η. Καιακάηαο.
Δπηπιένλ απαξαίηεηνο ζεσξείηαη θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ζεξκνθεπίσλ θπξίσο
φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα αεξηζκνχ φπνπ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα εμαζθαιίδεηαη κε ην
ζπλδπαζκφ χπαξμεο πιατλψλ παξαζχξσλ θαη παξαζχξσλ νξνθήο (κε ζήηεο) πνπ
ιεηηνπξγνχλ ειεθηξνθίλεηα. ε απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί αηζζεηήξαο κέηξεζεο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ψζηε ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ησλ παξαζχξσλ λα γίλεηαη απηφκαηα.
Ζ ρξήζε ηφζν ησλ βνκβίλσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο θαξπφδεζεο φζν θαη ησλ
σθειίκσλ εληφκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εληνκνινγηθψλ ερζξψλ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο
ηνκάηαο απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ εθαξκνγή πην ζχγρξνλσλ κεζφδσλ
θαιιηέξγεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην
σθέιηκν άθαξη Phytoseiulus persimillis γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηεηξάλπρνπ, ψζηε λα
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πεξηνξηζηεί ε ρξήζε εληνκνθηφλσλ - αθαξενθηφλσλ. Δπίζεο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ
πιεζπζκψλ εληφκσλ, φπσο ν αιεπξψδεο θαη ν ζξίπαο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε παγίδσλ ε
νπνία βνεζά ζηελ έγθαηξε εμαπφιπζε ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ θαη απμάλεη ηε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο.
Οη παξαπάλσ πξνζηάζεηο βειηίσζεο, αλ θαη απαηηνχλ ηελ επέλδπζε ρξεκάησλ,
κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ζηαδηαθά ζηηο ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο ηνπ Σ.Δ.Η. έηζη ψζηε λα
θαηαζηεί δπλαηή ε εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή
ηεο πδξνπνλίαο.
Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ε ρξήζε λέσλ θαη ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο
(νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ερζξψλ θαη αζζελεηψλ θαη πδξνπνληθά ζπζηήκαηα)
απνηειεί κηα δηέμνδν γηα ηελ Διιεληθή Γεσξγία θαη ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηε ζπλερή
ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα νθέιε θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο
ηνπο.
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